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שנה לאחר שעברנו פחות מ, 1966במחצית שנת  .המיתון     
לדסהימר אירע בארץ אחד המשברים הכלכליים הגרועים ילה

שר  ,ת פנחס ספירהמשבר התחיל בהחלט. ביותר בתולדות המדינה
שהייתה , הבניה הציבורית את הקף   ,יד-יחבמ לצמצם ,דאז האוצר

 - כלת המדינהלמחצית מכל הכבר הגיעכי , לדעתו גדולה מדי
בור עהתשלומים כל  ה מיידית שלדחייב מלווה הייתהש   החלטה

המטרה הייתה לעודד . הושלמו או שהיו בשלבי גמרעבודות בין אם 
בפועל התוצאה הייתה . את צמיחת הענפים היצרנים שנועדו לייצוא

עם , פשיטות רגל של קבלנים שנותרושיתוק כל המשק והמשכה 
ובעקבותיהם כל המערכת הנלוות של ללא עבודה , עובדיהם
. 1967מחצית המשבר נמשך עד . יצרנים ובעלי מלאכה, מתכננים

שגרמה פה ושם , אין ספק שהמדינה הייתה מוכת דיכאון
כמה יזמים ומתכננים חיפשו מזלם . להתאבדות של פושטי רגל

   . המזרחית והמערביתבארצות העולם השלישי בעיקר באפריקה 
 למעט ה הכנס כי נותרתי ללא, י רעב היה בכהמצ גם אצלי    

למעשה  – יםשרטוט עבור ממשרד השיכון סכומים קטנים שקבלתי
שעבדו  אצלי , בעזרת שני אדריכלים צעירים שבצעתי  -לפי גליונות 

מנהל  המלצתו של בזכות שקבלתיבודות ע; בתמורה לשכר זעום
בודות בתמורה לעכמעין פיצוי לכסף שלא קבלתי , "ספן" חברת

בתים פרטיים ועבודות ' ר(עבור רוברט בנט ,  באמצעותו, שעשיתי
  .)אחרות

                                    *  
. באה מכיוון בלתי צפוי" ועההיש", כפי שקורה לעתים. נורה     

המדובר בתזמון מיוחד . הפעם הייתה זו נורה שנחלצה לעזרה
רכה תערוכה של קבוצת מיתון נעפני הכשנה קודם ל:  במינו

שנהגו להזמין את נורה להציג , רובם  מכרים, "10"+האמנים 
 . )23.12.65(הראשונה בשם בדי אופנה  מאזלמעשה  –בתערוכותיהם 
קיבלה  –חנות למכשירי כתיבה וציור  –" ארטא" מסתבר שבעלי

, המתאימים לשימוש ידני, את הזיכיון להפיץ בארץ צבעי טקסטיל
על מנת לקדם את המכירות בארץ פנו . גרמניה שיוצרו במערב

. על מנת שתמליץ על הצבעים" משכית"לציונה שמשי שעבדה עם 
העלתה את הרעיון לספק , "10"+שהייתה גם חלק מקבוצת , שמשי

, "אתא" חברת כולל בדים שנתרמו על ידי, צבעים לאמני הקבוצה
אמנים בסך הכל נרתמו למשימה תשעה . על מנת שישתתפו בניסיון

חברי הקבוצה  נורה שהייתה מיודדת לא רק עם גם ביניהם כמובן
במרתף , םשאת החנות שלה" ארטא" אחד מבעלי אלא גם עם 

א שלי בעת ביקורה מהאמרכשו , אביב-בתל 10ברחוב גוטליב  הבית
אותו מרתף שגרנו בו מאז שובנו לתל אביב   - 1958בארץ בקיץ 

   .1943בשנת 
 רי מליץ'מידידנו האופנאי גנורה תר קיבלה עזרה מוחשית יו    

 תוהוא בסמוך אבל בנחל, כאשר גרנו ברחוב מונטיפיורי שהכרנו
לשמלות  דגמי בדים, מדי פעם, אצל נורה להזמין גמאז נה . בנימין
בעצמה את  לצבוע ,בתקופת המיתון, עודד אותה בנוסף. שעיצב

 ות שנמכרושמל –בעזרת תופרת  צרהישי, Aהבדים לשמלות בגזרת 
כבר  למעשה נורה".  משכית"בהצלחה הן למכרים והן באמצעות 

והן בתקופת הלימודים  תחילה כמאיירת הן: קודם לכן לי עזרה
התקווה , אבל. שובנו לארץ מיד לאחר ,העתיקה בפרויקט יפו

לשם  עבדה לכאורה אמנם. לא התממשה שתוכל לנהל את המשרד
נתקלה  בארץ אלא שכאן יורק-אצל האדריכל יוסף נויפלד בניו כך

  .עד סוף חייה שפה שלא למדה  על בוריה – עבריתה  במחסום
 השגתי הזמנה לעצב תפאורה סמוך לאחר הגשת פרויקט יפו    

 Ayme)  ותלבושות עבור תיאטרון הקאמרי למחזה של מרסל אימה

ואולי מוטב  שבסופו של דבר לא הועלההמדובר במחזה , (1902-67
נושא  –סק  בשאלת המוסריות של הוצאה להורג מאחר וע ,שכך

 .6.3.2008במוזאון תל אביב  10+ההזמנה לתערוכת : למעלה
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מעלה את  בארץ היהש ה אקטואלי בצרפת באותם ימים אלאשהי
מלכתחילה  אני הצעתילמעשה . ביחס לדינם של הנאצים שאלות
 (Beket 1906-89)  - סמואל בקט של" מחכים לגודו"את , אחרמחזה 

 ,אלא ששני הבמאיםמחזה שסימל עבורי כיוון חדש בתיאטרון 
שאיתם דיברתי הביעו משום מה  ,גרשון פלוטקין ושמואל בונים

עלה על אף שלימים הו , "לא מוסרי"התנגדות חריפה בגין היותו 
על כל , נורה. הארץ "הבימה"תיאטרון כולל , בכל העולם, בהצלחה

למרות , ת נוספותרוולא עודדה אותי לקבל הזמנות לתפא, פנים
בזכות היותו שילוב של  ,זהשבתקופת לימודיה התמקדה בתחום 

  .ספרות ואמנות חזותית
       

 הצלחתי לארגן לנורה 1964בשנת , כלומר, בערך מאותה תקופה     
זכתה להצלחה לא התערוכה  ,ינסקירמ'תערוכה ראשונה בגלריה צ

 שפעלה, למעשה הגלריה .גם בקורתית וגם כלכלית, מבוטלת
הייתה למעשה , ן אבנישל הצייר אהרו, ובתובהנהלתן של אלמנתו 

כמעט מכיוון שהשאר  –גם כמעט היחידה בתל אביב באותם ימים 
" בית האמנים" למעט) ץ"כ, רוזנפלד(היו חנויות של עושי מסגרות 

מכל . י שגם בו מתקיימות לעתים תערוכות עד היוםברחוב אלחריז
סביבה ך גם הרחוב גורדון ובהמש ינסקימר'צגלריה בזכות  ,מקום

השנים הבאות למרכז הגלריות של תל  צתהפכו במרו ,הקרובה
, ינסקירמ'בזמנו מול צ" גורדון"בין הראשונות הייתה גלריה  .יבאב

סמוך לסוף  1967בשנת  לראשונה ,שוב בהצלחה, בה שנורה הציגה
גם ברוב  ,בין שתיהןומקביל . 1968בשנת  ,ופעם השניה" המיתון"

אביב -בתל" 220"אבל גם בגלריה " 10"+התערוכות קבוצת 
ליוקרתית נחשבו שתיהן שבזמנו , "אנגל"ובירושלים בגלריה 

בנוסף באותה שנה שכנעתי אותה להציג שוב בגלריה . במיוחד
, 1956תגלריה שבה הציגה לראשונה בשנת   –בניו יורק " פאנוראס"

לא , בניגוד לקודמת, אבל תערוכה זו. שנה קודם לכן 15כלומר 
התערוכה החשובה ביותר , מכל מקום .זכתה לתשומת לב מיוחדת

- בבאר" הנגב"של נורה  שהייתי מעורב בה התקיימה במוזיאון 
והמשבר שבא " יום כיפור"סמוך לפני מלחמת , 1973בשנת ,  שבע

בעקבותיה הן ביחסים שביני לבין נורה והן לי אישית במעמדי 
 . כאדריכל

אשתתף גם אלי על מנת ש ופנ +"10"כלומר , קבוצה אותהמ     
למעט פעם אחת , בחרתי שלא לעשות זאת,  אבל. בתערוכותיהם

 ).16.11.67("גורדון"ה בגלריה נערכהש" הערום"תערוכה על נושא ב
שנה קודם  קימתיש יחידהתערוכת כך הייתה גם למעשה 

  -  בדיזינגוף" מסדה"בגלריה שמעל לחנות הספרים  )3.11.66(לכן
, .שלא יכולתי לסרב להם ,משפחה בבעלות קרובי שהייתה גלריה 

והרוח החיה של +" 10"אבל נוהלה בפועל על ידי רפי לביא ממיסדי 
  .הקבוצה

                                       *   
השנים  שש חותם את "המיתון"שנודע בשם  ר הכלכליהמשב     

שפה משלי לפתח  שנים שבהן ניסיתי –לאחר שובי לארץ הראשונות 
על כך מעיד המראה החיצוני של כל . אולי רבה מדי, בזהירות רבה

כולל הבית שלי ושל נורה , הבתים הפרטיים שתיכננתי
אותה תפיסה תואמת גם את תחילת העבודה ביפו . בהילדסהימר
הטיפול בקירות ישנים בסגנון השואף להתמזג  עדיין שעיקרה היה

 ששת"במבט לאחור אין לי ספק שמלחמת . ככל האפשר עם הקיים
גרמו במקביל לצער על אובדן והיציאה מהמשבר הכלכלי , "הימים

האופוריה שנלוותה לכך הם שגרמו לי  עוד חברים מחד ומאידך
אופוריה שנמשכה גם היא כשש   - לשנות כיוון כמעט בבת אחת

אבל זה כמובן סיפור אחר שאני  .עד מלחמת יום כיפור, שנים
 .מקווה להגיע אליו בהמשך

שם שנועד להנציח את שחקן  – מרינסקי'צ
שהגלריה פעלה  בקומת הקרקע של " הבימה"תיאטרון

 .ביתו

 טבע דומם:נורה

  
  

  רפי מוקדי
נפל במלחמת ששת 

  הימים
9.6.1967 

  
  

  עוזי רוזן
נפל במלחמת ששת 

  הימים
6.6.1967 

  
  

  נר'לנצ) בני(בנימין 
נפל במלחמת ששת 

  הימים
6.6.1967 



  635 
 

  
 

  
 

 
  

  
Jerusalem Post 11.11.66  

  .ידיעות אחרונות ,ןברמ. מהמאמר של ר

מציג " שבת"מי שמסתתר מאחורי השם  ". מסדה"ב" שבת"רישומי     
מסגיר את , ברחוב דיזנגוף שורה של רישומים בשחור לבן" מסדה"בגלריה 

מורגש כאן . עצמו כמי שמורגל מאד בשרטוט קווים אסתיטיים ונקיים
ה . המפריע אפילו לכוח היוצר -אולי בטחון יתר  -בטחון בלתי רגיל בקוו

,  דמויות אדם וחיה. פים הם דקורטיביים ומאוזנים ללא יוצא מן הכללד
" טבע דומם", קומפוזיציות של זוג רגלים, לעיתים אף שילובם של השניים

מיני נחשים  מיני שרבוטים , של יד שפיתולי אצבעותיה דומים לגבעולי צמח
  .                11.11.66, רחל אנגל, "מעריב". דימיוניים

'  וב'  ש" (שבת"האמן החותם על רישומיו בשם . יו של אדריכלציור 
אולם רישומים . הוא אדריכל שאביו ואשתו שניהם   אמנים  ידועים) סגולות
אינם דומים כל עיקר  ליצירות , אביב- בתל" מסדה"המוצגים בגלריה , אלה

  .למעשה הריהם  מקוריים  ביותר. האב והרעייה
-בעלי, מתארים דמויות נעות, יות מרובההרישומים המבוצעים בספונטאנ

בסגנון שהגדרתו האקדמית , חיים וחלקי גוף אדם בקווים עבים  ותקיפים
במקצת . ,אך שיש בו איכות פנטאסטית ברורה" ריאליזם מסוגנן"תהיה 

, נובע הדבר מבידוד חלקי הגוף ומהשימוש בהם כבצורות עצמאיות
תייכות יותר לדימיון מאשר ובמיקצת מעיצוב הידוע והמוכר בצורות המש

אך "  שבת"ודומה כי , אך כל אלה הם בראש וראשונה רישומים. למציאות
זה גירד את הקרום  החיצוני של מה שניראה כאוצר של רעיונות בלתי 

  11.11.66 .ראובן ברמן,"ידיעות אחרונות". רגילים

יכל שהוא אדר, בדיזינגוף מצציגה רישומים של שבת" מסדה"הגלריה  שבת
והם בעלי ) מאסטר- פלו(כמעט כל העבודות המוצגות נעשו בדיו . במקצועו

בדרך , לשבת קו חזק ואמירה המלגלגת על החיה האנושית. עצמה וחיוניות
רישומי הידיים בדימוי . כלל מדגישה את הסאטיריות של החיה האנושית

 רבים מהרישומים. טלפי ציפור ורגליים מעוותות הם בעלי עצמה מיוחדת
 11.11.66. שרה וילקינסון. בוצעו לפני מספר שנים
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  60X88: כל הרישומים באותה מידה
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56.5X76.5: כל הרישומים בעמוד זה 
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  .1967, גלריה גורדון, "10"+הוצגה בתערוכת העירום של , 89X114, טוש על נייר 
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הרושם הראשון  ) א"ת, מרינסקי'גלריה צ( נ ו ר ה  פ ר נ ק ל

היא . הרבה צבעים והרבה ברק: מתערוכתה של הציירת נורה פרנקל הוא
. ים'מציגה תערוכה גדולה למדי של תמונות בצבע מים או דיו צבעוני וקולז

כיסתה , ורושם הצבעים יישאר חי וכאילו רטובכדי שהצבע לא ידהה 
שלפי עניות דעתי , הציירת את מרבית הציורים בלאק שקוף ומכאן הברק

צבע מים הוא מדיום . אינו מוסיף לתמונות את החן והרעננות המקווים
ציירי האקוורל המעולים פיתחו טכניקה מפליאה של יד . ציורי עדין מאוד
מסדירה , ועין התופסת במהירות, של כנרממושמעת כידו , חופשית וקלה

הצייר . אך ברגעים מעטים אלה נדחס כל הנסיון של חיי אמן. ומעבדת
וככשאלה אותו . כאשר החל לצייר אקוורלים 50הדגול קוקושקה היה בן 

  . חמישים שנה: ענה לה, גברת אחת כמה זמן דרוש לו כדי לצייר אקוורל
אך הוא , זה של רעננות וספונטניות הרושם של האקוורל מוכרח להיות     

הציירת נורה פרנקל היא בלי ספק אמנית . מושג בעבודה דייקנית עד מאוד
, יש לה חוש לקומפוזיציה. בעלת יכולת ולרבות מתמונותיה יש קו חזק

כאן האחידות , מה שנוגע לצבע. עכו וצפת הם נופים טובים, ונופי יפו
בעלות צבעוניות , לא כוסו בלאקבעיקר אלה ש, יש כמה תמונות. נפגמת

המצרפים אדום , אולם הצבעים הבהירים ;נעימה לעין ועמוקת שכבות
. יוצרים רושם צורם וזול –כתום וצהוב בתוספת של ברק מסנוור , וסגול

  . וצבע המים העדין כאילו מת מחנק
שנים ציור  10-הבית ולמדה כ-היתה בארצות, הציירת נולדה בשנחאי   

היא . בציוריה ניכרת יד מנוסה ובטוחה. יורק-ונות בניובאקדמיות ש
נמצאת בארץ שנים מעטות ונמשכת במיוחד לנופים האקסוטיים של יפו 

, אולי כאשר תרגע קצת מן הרושם העז של נופים צבעוניים אלה, ועכו
, "למרחב"  .יאבדו גם ציוריה את הצבעוניות המרגיזה ואת הברק המיותר

14.2.1964   
  
  )  פרנקל -כלתו של  הצייר  פרנל(   ר ה  פ ר נ ק לנ ו     

נורה נולדה בשנחאי ובגיל תשע . עלתה  לארץ לארץ לפני כארבע שנים
והוסיפה והשתלמה " 'קולג-סמית"היא למדה אמנות ב. יורק- הגיעה לניו 

-הציגה את עבודותיה בניו 1952ומשנת , הבית- באקדמיות שונות בארצות
היחיד הראשונה שלה בארץ נערכת עכשיו - תערוכת. יורק ובפאריס

  . מרינסקי'בצ
שפע . הרושם  הראשון שמקבל המבקר בגלריה הוא רושם של שפע רב     

ף הציורים כמעט צמודים זה לזה וזה .רב מכדי להתרשם –של תמונות 
אין להם מקום לפעול . ונראה שגם להם אין די אוויר לנשימה, מעל לזה

  . ם סביבםלהשפיע השפעת, את פעולתם
אתה מגלה את , ורק לאחר שהצלחת להשתחרר במקצת מן העומס     

כל אחת אופי צבעוני מובהק  –תמונותיה . החוש המפותח של נורה לצבע
 ה א ד ו םקבוצת ". צבעוניות"ויש בתערוכה זו  ממש קבוצות . לה משלה

יור ובה הצ ה צ ה ו בקבוצת ,   "נאהבים"שעליה  נימנים  ציורים כגון ה
שמיצגה    ה כ ח ו לקבוצת , "נוף יפו בצהוב"הנאה העשוי דיו צבעונית 

נוף "הכוללת את ה ה י ר ו קוקבוצת ,  "טבע דומם בכחול"הזוהר הוא 
-כמה קומפוזיציות, כמובן, וביניהן מקשרות.  'וכו" נוף בצפת", "בגליל
נראה , והנה. המשמשות מעין מעבר מקבוצה לקבוצה" מעורבות"צבע 
אלא , ורה הקפידה על הבלטת הסגולות הצבעוניות לא רק של התמונותשנ

,  "מעריב".באולם חולקו ואוזנו להפליא" הצבע- כתמי. "של התצוגה כולה
14.2.1964   

 
אישה ,מרינסקי'גלריה צ, המציגה ציורים לראונה בישראלנורה פרנקל 

צעירה  האוהבת צבעים ומסוגלת להניח יחד זה ליד זה שילובים של 
בדרך שהיא בו זמנית זורחת אבל לא , נטה וכתום'מג, צבעים כגון צהובים

ים וחומרים אחרים ולעיתים 'קולאג, העבודות עשויות בטוש.מסנוורת
ועל ידי כך יוצר אינטנסיביות נוספת . קרובות חלק מהציור מכוסה בלקה

שהוא , מימדי-ים נועדו ליצירת אפקט תלת'של הצבע בעוד שהקולאג
  . תר מרשים בעירום מאשר בנופיםיו, לדעתי

. ראויים לתשומת לב מונוטיפים בתיקיה עם צבעים מקסימים וביצוע נקי
  14.2.6. שרה ווילקנסון
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 30X46, נייר ודיו צבעני ..פרחים

  ,נייר ודיו צבעני .דמות אשה ליד שולחן ערוך
54X85
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השמלה . 'מימין טקסטיל עם הדפס של נורה פרנקל בחום ובז

  . יוסף בן י'עוצבה על ידי רוז
 20.4.73רוזלם פוסט 'גקטרין רוזנהיימר  

  
  +10תערוכת 

כמה אמנים אשר ציוריהם או "..
הדפסיהם הוכיחו לעתים את 

כישרונם מציגים עיצובים 
במיוחד נורה  –אורגינאלים ויפים 
  ."פרנקל ובוקי שוורץ

 Jerusalem Post1.1.66  
 

 

  
  +10תערוכת הפרחים של קבוצת 

הציורים של רפי ..."שרה ווילקנסון
לביא בצבעי דובדבן וכחול מושכים 
כמו אלה של נורה פרנקל המבוצעים 

  Jerusalem Post ."על תבליטי עץ
23.12.1966 

  
 

 
, רנקלנורה פ, צבעי מים יפים וחמים  של שטרייכמן

וציוריו המסקרנים של נוישטט ,  ערבסק באדום וורוד

  12.67שרה ווילקנסון  . ראויים כולם לתשומת לב
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  אביב- תל, גלריה גורדון נ ו ר ה  פ ר נ ק ל

הצבעוניות הרכה והמעודנת זורמת  ;עיקר כוחה של נורה פרנקל בצבע  
ביניים ושומרים על איכות - המשתברים לשפע גווני, בכתמים אמורפיים

, תרגם כשהיא מבקשת לעצב ניגודיות חזקה יו. פסטלית נעימה ואסתטית
אין היא מגיעה , או דומיהם, ורוד- בהשתמשה בקונטארסטים של כחול
באשר משיכות המכחול הריתמיות , לעולם למתח צבעוני קומפלמנטרי

התערוכה . והאלגנטיות וגווני הביניים שומרים על האחידות ההרמונית
, הגוף- חלק –או ביתר דיוק  ;גוף האשה: סובבת הפעם סביב נושא אחד

, המשתנה רק מעט מתמונה לתמונה, מוטיב זה. חידהבפוזה כמעט א
מהווה כעין מסגרת צורנית בלתי  מחייבת המאפשרת את חלוקת השטח 

המהווים מסגרת נאותה לתפיסתה , למספר צירים מעוגלים שוטפים
זהו ציור היונק השראתו מהמסורת הארוכה והמבוססת של . הצבעונית

ת הלירית מתבטאית הרגשנו. באומנות ימינו" לירית"התפיסה ה
החפוזות לכאורה של " זריקות"ב, בספונטאניות של הנחת הצבע ובנזילותו

-הכמו, ובשבירה החריפה, צבע- כתמים מקריים או גושי
ידי מספר משיכות מכחול - של משטח התמונה על, אכספרסיוניסטית

מעבר לרושם הכללי של , דבר-של- בסופו. כההעכור ארוכות וחזקות בצבע 
המבוססת על שליטה נאה , קיימת כאן תפיסה ציורית, גשיתהתפרצות ר

בהם מוכיחה נורה פרנקל , עבודה קבוע- בסולם צבעוני מסויים ועל נוסח
  17.3.1967, "הארץ", רן שחורי. את כוחה

  
  

) א"ת, גלריה גורדון. ציורי שמן( הנשים של נ ו ר ה  פ ר נ ק ל
הרגשי והצורות  היסודות החדשים ביצירתה של נורה פרנקל הם המתח

קודם לכן היו . המושתתות על גוף האדם, דקוראטיביות- הלא, המאסיביות
, )צבועות בצבעים עזים, צורות גיאומטריות חופשיות(יצירותיה מופשטות 

היסוד המפרה שבכאן הוא . וההרמוניות שלהן נטו לצד האסתטי והנעים
  . שבחרה לפרשו הגילוי שגילתה אותו כמוקד צורני והצורה - העירום הנשי  

-בגופים פשוקי: כאמצעי ביטוי, ראשית כל, גוף האשה משמש לה    
הרגליים ניכרות לעתים קרובות צלקות עמוקות המתחילות במפשעת 

דומה , על ירכיהן הכבדות, אחדות מהדמויות. ומסתיימות בין השדיים
האמנית בחרה לפרש . שהן מתפתלות ואילו אחרות משתרעות בחושניות

כתוצאה מכך באה תמורה . גוף האנושי כאורגאניזם מאסיבי ובשרניאת  ה
אולם היא מקיימת בכל . חריפה במושגי הצורה ובמבנים המיחבריים שלה

או , "חלונות"משהו מגישתה הגיאומטרית הקודמת בצורת , זאת
המהווים מיחברים עצמאיים , משטחים ריבועיים בתוך אחדות מהתמונות

אולם רק , צבע המלבניים המוכרים שלהה-נראים גם כתמי. כמעט
  . כיסודות צדדיים

נורה פרנקל היא אחד האמנים המעטים בארץ המסוגלים להשתמש      
יש לה נטיות . בצבע כשם שקומפוזיטור משתמש בתזמורת שלמה

אולם כל ציור הוא מיחבר צבעוני ברור ומקורי בפני , לצירופים מסוימים
בניגודים דינאמיים ובהנחות מכחול , ווניםהעשיר בזיגוג בדקויות ג, עצמו

הפגמים היחידים הם השטחים האפלים והאטומים . זורמות וספונטאניות
או קטעים מסוימים שיפיפותם הסתמית , הסותרים לעתים את הזוהר

נראית כאנאכרוניסטית בהשוואה  לסערה וכוח הביטוי הרגשיים הכלליים 
ת קפיצה אישית גדולה התערוכה מייצג. שבהם חדורה עתה יצירתה

ורבות מהתמונות הן הישגים אמנותיים אובייקטיביים בעלי , קדימה
   10.3.1967, "ידיעות", ראובן ברמן" .רגילים- חיוניות ואכספרסיביות בלתי

  
, הברית- עוד ציירת יוצאת ארצות ")גורדון"בגלריה ( נורה  פרנקל
הציירים  עירום בנוסח הרווח היום בעיקר בקבוצת-המציירת ציורי

. עירום מחזיק עירום. עירום כחול. עירום צהוב". סאכסיים-אנגלו"ה
עתה מתקופת - נורה פרנקל יצאה זה. עירום עולה. עירום זועק
שאף הוא עשוי בסגנון הבד , הנע אל ציור פיגוראטיבי זה- האבסטראקט
מאט של - גוני. לחצאין - הנמצא בתהליך של עיבוד, המלוכלך, הספונטאני

, מכחול רחבה- רישום העשוי בתנועת, צבע נוזל על צבע, סטיקפלא- צבעי
ניצול  –לפעמים . של הבד, מהירה- יסודית, נטייה לחלוקה גיאומטרית
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בשביל לשוות , תמונה-בתוך- קטנה- הנוצרים לשם ציור תמונות" חלונות"ה
לפרקים מופיע העירום ". ארט-פופ"קטעים בנוסף ה- לבד מראה של לקט
, חופשי" פיתוח"וצה לו ממשיכה הציירת בומח, ממוסגר כמוטיב

, מבחינת הקולוריט, הבדים. צבע-של השלכות"  קאקופוני", אבסטרקאטי
כל בד יש לו צבע דומינאנטי ושאר הגוונים  ;מחושבים בקפדנות אדריכלית

השני , ציור אחד הוא ירוק. זכויות- גוון חסרי- לו במקהלה של בני" עונים"
ענוג מחדדים את -עור ורדרד-ם בעלי גווןעירומי. השלישי אדום, כחול

אלה . גופה של האשה: החוזר בכל ציוריה, רגישותה של הציירת לנושא
תפיסתה של נורה . שההרגשה היא מתוך תפיסה נשית ולא ראוותנית

-חושנית, פיסולית, רישומית: פרנקל את גוף האשה היא בערך כך
איך , נשאר מעודן אך" מתקיף"בבדים אחדים הנושא . אסתטית, אירוטית
המושך להבדיל מציורי , ועדיין רב בו המיסתורי, "מבושם", שהוא

  24.3.1967" על המשמר". למשל, של הרולד רובין" נפש- גועל"ה

  
       

" עבודות חדשות"בגלריה גורדון מוצגות עכשיו  ציורי  נ ו ר ה  פ ר נ ק ל
התחנכה בארצות ילידת שנחאי שגדלה ו, של הציירת נ ו ר ה    פ ר נ ק ל

, 1960- ב, ומיום שעלתה ארצה, ים השונים'למדה שם אמנות בקולג, הבית
בתערוכתה  . אביב- כבר הספיקה להציג מיצירותיה בגלריות שונות בתל

-משמש נושא עיקרי עירום –היחיד השניה שלה בארץ - תערוכת –עכשיו 
כב כמו ציור המור, "דמות כפולה בוורוד ואדום", למשל, יש כאן. אשה-של

האחד המתאר קטע של גוף והחלק השני המראה אולי אותו , משני חלקים
  . הקטע מצדו הפנימי

חלקים , ים'גם ברוב שאר התמונות כאן נוצר הרושם של כעין מונטאז  
על פי רוב , ועליהם קטעי עירום, חלקים של תמונות שנצמדו זה לזה

-הציורים הפחות יפים יותר בעינינו. מצויירים על רקע כחול או ירוק
הללו שדמות עירום האשה איננו מהווה בהם , וורודים- הפחות, עירומים

כמו , אולי עילה לעיצוב קומפוזיציה בצבעים, עיקר אלא אולי נקודת מוצא
והתמונות האחרות , "שולחן חיוור, עירום חיוור"למשל התמונה המכונה 

עים מהנה של שיש בו צירוף צב" טבע דומם כחול"שאופיין דיקוראטיבי 
  . 2.14.67,"מעריב", רחל אנגל" . ירוק ואדום, כחול

  
כרגיל בעוד שנורה , לבן של אביבה אורי עשירים וחזקים - רישומי השחור

גלריה .  יאיר גרבוז ורן שחורי אף הם נתנו תרומה משמעותית, פרנקל
  R.R  24.11.67, גורדון

 


