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  הקדמה

 הפגישה הראשונה שלי עם העבודות של סלמאן אלקרא הייתה דרך הפייסבוק.

 אחרי שנים רבות של ניתוק מעולם הציור, רציתי להכיר מחדש מה אנשים עושים

  בתחום, ובמשך כמה חודשים עברתי על מאות דפים של ציירים.

 כמו בחיים האמיתיים, גם בפייסבוק, סלמאן לא שם את עצמו במרכז, בלי יחסי

  ציבור או פעולות שיווק. יש לו את המקום שלו, ומי שרוצה צריך להגיע לשם.

 אבל העבודות שלו לא שקטות כמוהו. הן פשוט התנפלו עלי, כמו כח טבע. זה מעל

  מושגים של צייר טוב או ציורים יפים או כשרון וידע.

 יש ציירים שמסתכלים כמו עין על הטבע, למשל מונה. ויש שמציירים את הטבע

 הפנימי של הנפש, כמו למשל שאגאל. אצל סלמאן אני לא יכול לראות הבחנה כזו

 בין חוץ לפנים, הכל טבע אחד שלם ומחובר. הנפש, האדם המקומי והאדם הכללי,

 הטבע המקומי והטבע הכללי, ההיסטוריה, התרבות, המקומית והכללית, הציור

  ממצה מהכל את יופיו ותכונתו כאילו אין הבדל בין התחומים.

 בטבע יש סולמות צבעים, לכל יער, ים, שקיעה, פרי, עץ, יש סולם צבעים. לכל נוף

 או צמח או חי יש קומפוזיציה. העולם מלא אור שמשחק בבהיר-כהה, ויש בעולם

 תנועה, הכל ריקוד גדול. האלמנטים של שפת הציור נמצאים בטבע, ובנפש האדם

 שצומח מתוך הטבע, וכולם נכנסים לקנווס של סלמאן, חיים ופשוטים כמו שהם

 בטבע. העבודה שלו היא כמו עבודת הדבורה שהופכת את הטבע המפוזר לתמצית

 דבש חריף, שבו הכל מזוקק ומצומצם, מדוייק ונקי, ומתוק. כאילו הוא סחט מיץ

 טבעי מהיופי של הכל ועשה ממנו תמצית שמחזיקה עולמות שלמים בבקבוקון

 בושם קטן. בלי שום זיוף ושום צרימה ושום מלאכותיות, הכל כמו שהוא - רק

  בתמצית.

 אני רואה בעבודות שלו את האלמנטים היסודיים שהקדמונים ראו בעולם, החיצוני

 והפנימי, האש, הרוח, המים והאדמה. הכוחות החיים שלא נעקרו מהיסודות
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 הראשונים שלהם, מהאיכויות הראשונות. אין כאן מסע חיפוש מאומץ ולפעמים

 מאולץ אחרי האותנטיות והיסודות והפשטות כולל הכרזה: "הסתכלו, הגעתי

 לפשטות ולאמת!" (כמו שלפעמים רואים), הכל כבר נמצא ובשקט, כביכול בלי

  מאמץ.

 לא היה לי מושג מי האדם שעומד מאחרי העבודות האלה, חשבתי שמדובר בצעיר

 כבן עשרים ושמונה, לא יכולתי לשער שמשהו כל כך ירוק וצומח וחי ומלא אור

 תוסס יצא ממכחולו של מבוגר. ומצד שני לא יכולתי להבין איך צעיר הצליח להגיע

 לידיעה כל כך עמוקה וחכמה ומקיפה של מהות עבודת הצייר. להגיע לפשטות

 מושלמת ונקייה ומאוזנת, שהכל פתוח ונקי ויוצא כמו שהוא, לא חסום ולא מופרז,

 צריך לזה רמה גבוהה ביותר של חכמה וידע וגם תחכום, רמה מקצועית של

 מאסטר באמנות הציור, דברים שנקנים בלמידה של שנים רבות.

 הערכים של שפת הציור נמצאים בעבודות של סלמאן בכל צדדיהם. לא חסר אחד

 מהם, כמו בטבע. אפשר להסתכל על עבודה צבעונית כאילו היא שחור-לבן,

 ולראות את המבנה של הבהיר-כהה, קומפוזיציה ותנועה וחלוקת דף, כאילו זה

 צוייר בשחור-לבן. ואפשר להסתכל על סולמות הצבע והאיכויות העמוקות

 המיוחדות שלו, שקיימים גם בלי הקומפוזיציה. ואפשר לראות את התנועה, לשמוע

 את המנגינה, באופן שאינו תלוי בערכים האחרים שיש בעבודה, ככל שמתבוננים

 רואים עוד ועוד ערכים של ציור שממלאים את העבודה כאילו חתכו כאן חתיכת

  עולם ומלואו ומיסגרו אותו.

 יש משהו בעבודות של סולמאן שנראה לטעמי כאילו שני ציירים עבדו עליהן.

 למרות שהסגנון לגמרי מגובש ובשל והעבודות מאוד הרמוניות ואורגניות. יש

 בעבודות צד שהוא כמו גזע של עץ זית, כמו עמוד של מקדש יווני שנטוע עמוק

 באדמה, משהו מאוד מושרש, מקומי, כמו המשך של מסורת עתיקה. רואים את זה

 במיוחד כשבוחנים את הקומפוזיציה של הבהיר-כהה, את המלאות של הקנווס, את

 האופי העמוק המיוחד של הצבעים שהוא כמו אדמה עץ ושמיים. וביחד עם זה יש

 תנועת מעוף, הכל כאילו מקיף את כל הגלובוס בתנועה מרחפת ולפעמים סוערת.
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 שום דבר נטוע ושום דבר מקומי, ציפור נודדת שמקיפה את העולם כולו בכף ידה.

 תנועת המעוף הזו בולטת בכתב היד שבציור, אבל היא גם ממוזגת בכל ערכי

 הציור האחרים, שכמו בכישוף מביעים את השורש ואת הציפור ביחד, כאילו אלה

  לא שני צדדים סותרים.

 לרוב אין קונפליקט קשה בין שני הצדדים האלה, זה לא קרע מדמם, אבל זה גם

 לא צירוף מובן ופשוט, לא רואים איך זה מתחבר ולא רואים איך זה מסוכסך עם

 עצמו - זה כמו סוד לא מפוענח. באופן כללי בעבודות של סלמאן יש משהו

 מתעתע, מצד אחד נראה שהן כל כך חיות ופשוטות ופתוחות עד שהצופה מרגיש

 שהכל גלוי לו עד השורש, ומצד שני הן צופנות סוד, לא מתמסרות עד הסוף, משהו

 נשאר לא מגולה, כמו אקוויפר של מי תהום נסתרים בבטן ההרים.
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 (יוסף)

 סולם הצבעים דרמטי. צהוב וכתום אמורים להיות צבעים שמחים

 וקלילים, שפונים החוצה. כאן הצבעים עמוקים ומלאים רגש מורכב,

  עמוק נוקב ומלא סתירות.

 הירוק שברקע יוצר פרספקטיבה של צבע, הוא עומד מאחרי הצבעים

 הבהירים יותר, ומכניס עומק של תלת מימדיות לציור. זו גם תלת

 מימדיות נפשית, יש דברים עמוקים נסתרים ואפלים, מאחרי הרגשות

  הבהירים והמודעים יותר.

 הקומפוזיציה בת שני גושים כבדים - הראש שהוא גבוה, בצורת משולש

 הפוך, שמבטא רוחניות, משהו שתלוי באוויר ולא עומד יציב על הקרקע.

 הגוש התחתון מסמל את הגוף, ואין ביניהם שלום ויציבות, המבנה כמו

 עומד ליפול, מה שמחזיק אותו הוא הרקע העמום העמוק שמצד ימין,

  המסמל את הלא-מודע.

 יש באמצע הציור קו קומפוזיציה אלכסוני, שביחד עם התנועות

 העוצמתיות והסותרות זו את זו  של הקווים יוצר דרמה עמוקה מאוד,

  סכסוך פנימי מדמם.

 הקווים העזים של התלתלים, מלבד הסערה מבטאים בעיני גם אהבה

  עמוקה שעוטפת את הפנים העצובות האלה.

 העיניים הגדולות, חלונות הנפש, וההבעה של הפה, יכולים להביא לידי

 בכי. יוסף מוקף אור, מלא חיים, חום. והוא עצוב בעצב עמוק, לא מוצא

   את מקומו בעולם, ולא עם עצמו.



7 

 



8 

 כמה יפה הצורה שיוצרים השיער והצווארון. צורה שעוטפת ברוך ואהבה

 עדינה. גם סולם הצבעים נוגע ללב ברוך שבו.

 הבהירות מתחילה בלבן של העיניים, משם לצוואר, ומתפשטת כלפי

 מטה, כמו אור רך שבוקע ושופע מהאשה היפה אל מי שמסתכל בה.

 המבט אליה הוא מלמטה, כמו מבט של ילד אל אמו. ההבעה בעיניים

 ובשפתיים שלווה מאוד, קצת מרוחקת, ובכל זאת לא קרירה אלא

  נעימה.

 הרקע החום שמאחרי הראש מעובד, מבטא הרבה, מזכיר אדמה.

 יש גם מתח בתמונה המופלאה הזו, הכתם הכהה של הצווארון מושך

 למטה שמאלה, והראש מושך למעלה ימינה. כאילו האשה רוצה

  להתרחק לשמיים והילד שנמצא על האדמה קורא לה לרדת.

 הקו שנמצא למטה משמאל, הקצה התחתון של הצווארון, והחלק העליון

 של הראש, ביחד מזכירים לי ילד שמחזיק בלון או עפיפון. הראש הוא

 הבלון שרוצה לעוף והקו התחתון של הצווארון הוא החבל שבו הילד

 מחזיק את הדמות שלא תעלה לשמיים. הצוואר הארוך מחזיק בתוכו את

   שני כוחות המשיכה המנוגדים האלה.
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 (הבריחה למצרים)

 הקו הראשי של הקומפוזיציה, מהראש של מרים וישו דרך צוואר החמור

 עד ראשו של יוסף, הוא כמו ערסל. הצמח הירוק הכהה שמימין תומך

  בערסל, ומכניס עומק בדרך פרספקטיבה של צבע.

 הסצנה המשפחתית מבטאת אהבה, דאגה והגנה. ישו הקטן מונח עמוק

  בתוך הערסל המשפחתי.

 הראשים של החמור ושל יוסף מושכים קדימה בעוצמה (גם המבט של

 יוסף מושך חזק קדימה). ישו ואמו נשענים אחורה. זה מכניס ממד

  דרמטי לתנועה. יש מאמץ, בורחים מסכנה.
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 הצבעים והקווים הסבוכים המורכבים שמתחת למרים לחמור וליוסף,

 עומדים בהשוואה לתנועה היפה כל כך של צבע ומכחול שברקע שבין

  הראשים של יוסף ושל מרים.

 הגודל של הראש של יוסף מכניס ממד של פשטות קדמונית, סמליות

  כמו של איקונות, ולטעמי יש בו גם הומור סמוי.

 בסולם הצבעים יש הרמוניה שלמות ויופי עדין ופסטורלי. הוא מכיל

 הרבה מאוד אבל מאופק ודחוס. זה יוצר ערך אמנותי גבוה. הצבעוניות

 של התמונה הזו היא כמו עולם שצריך קודם להכנס לתוכו ורק אז לגלות

  כמה אוצרות חבויים בו.
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 בתמונה הזו ראיתי לפני הכל את כתמי הצבע. האדום והירוק, וגם

 הצהוב. ריקוד נפלא של הצבעים היפיפיים, סימפוניה של צבע.

 הגל האדום הרוחבי הוא המלודיה, והירוק שמעליו הוא ההרמוניה.

 מתחתם יש תיזמור מורכב ועשיר. שם מתרחש השיח המעניין והמורכב

  שבין הדמויות ובעלי החיים.

 הקווים החומים האנכיים שברקע נותנים קצב, משהו בהם אפילו מזכיר

  לי קצת מחברת תווים.
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 מה שבעיני הופך את התמונה הזו לאמנות גדולה, הוא הצהוב המאיר,

 הוא שובר את הקו של סולם הצבעים, במשהו שהוא במבט ראשון

  דיסוננס אבל באמת מוביל להרמוניה עמוקה ועשירה הרבה יותר.



13 

 

 



14 

 הנוכחות של הפורטרט הזה מזכירה לי את הפורטרטים של ליאונרדו.

 מה שבעיני גדול כל כך בתמונה כמו המונה ליזה הוא שעור-הפנים של

 האשה נוכח לגמרי, בריאליות יותר גדולה משל אשה מציאותית. הוא לא

 נותן חווייה שאפשר להושיט את היד ולגעת בו, אבל הוא בדרך

 מסתורית ניתן לנגיעה אפילו יותר מזה. לא על ידי ריאליזם, להיפך, זו

 נוכחות שאינה חומרית וארצית במובן הפשוט, זה הממד הרוחני של

 החומר. הנוכחות לא מושגת בעזרת תיאור וירטואוזי ומדוייק, אלא

  באמצעות תפישה רוחנית.

 כך גם האשה כאן, כל כך נמצאת ונוכחת. ממש הבשר שלה כאן, ועם זה

 זו לא חווייה של 'בשר' אלא של אימאז' פנימי שחקוק בנפש.

 הירוק של הבגד מזכיר את הצבעים של הרקע של המונה ליזה, וכך גם

 צבע שערה. העיניים מתכתבות עם הירוק והפה עם החום-אדמדם.

 הרקע של המונה ליזה אינו טבע פסטורלי מציאותי, אלא נוף חלום, כאן

 הגוונים של הירוק והחום-אדמדם יוצרים את האפקט הזה באמצעים

 חסכוניים אבל יעילים. המבט של האשה שקט ויש בו כישוף סמוי (ואי

 אפשר לא לשים לב איך האמן חתם את שמו כמו תליון לצווארה, בהומור

  הדק האופייני לו).
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 (נזירה)

 הכח הקלאסי של סלמאן מודגם היטב בעבודה היפה הזו, שהיא כמו

 גרסה חיה ועדכנית של ציור של המאסטרים הקדומים. הציור ספוג

 באווירה של אירופה של התקופות הקלאסיות. התוספות העדינות

 שנראות כמו נגיעות גיר לבן הן הפיניש הקטן והמדוייק מאוד שהוא זה

 שבו תלויים החיים של התמונה והערך האמנותי שלה. בעיני זו תמונה

 שמעבירה עולם שהי הפעם, בתקופות אחרות ומקומות אחרים, יותר

  מאשר את אותה אשה צנועה ורוחנית שנושאת את משא התרבות הזו.
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 העין השמאלית (בצד ימין של הצופה) יוצאת החוצה, מדברת דברי סוד

 שקטים ועמוקים, והעין השנייה שקועה פנימה, לעולם הפנימי של החכם.

  כאילו עיוורת אל כל מה שבחוץ.

 הדמות מאוד נוכחת, ויש בה הרבה מאוד אנושיות. היא נטועה עמוק

 בכתם השחור שלמטה, שנראה יותר כנוף הרים מאשר כבגד. הדמות

 נטועה כמו עץ זית זקן ומושרש במסורת העמוקה והחזקה, כמו סלע

 מונוליטי על האדמה הכבדה, שידעה הרבה יסורים ותלאות. הרבה כבוד

  יש כאן.

 ברקע מימין למעלה יש אזור בהיר שנראה קצת כמו ירח שמשקיף על

 הנוף הלילי. גובה רוחני ועתיד. הירח עולה ושוקע, והשמש עוד תזרח.

   מי ששורשיו בעבר, העתיד שייך לו.
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 כאן הצבעים המופלאים, תכלת שמיים וסגול אהבה, בולטים ביחד עם

 הקומפוזיציה. פנים כמו משולש שעומד על קדקוד אחד, רוחני, ההיפך

 מפירמידה שעומדת היטב על האדמה, אבל הוא לא צף באוויר אלא

 מונח היטב על כן של צוואר ארוך וישר, יפיפה ונשי. יופי שקט צרוף

 והרמוני. אוויר ואור, והתכלת שלמטה נראית גם כמו גלי הים, ביחד עם

 חתימת האמן שמשתלבת בציור. כאילו האמן הוא ים שמכה גלים כלפי

  היופי האידיאלי השמיימי הזה.
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 כאן היופי לא שמיימי אלא של לב ודם ומשאלות כמוסות. עושר צבעי

 הסגול שבשיער, הוא עולם שלם, אפשר לצלול אליו כמו אל עולם שלם

 עמוק ומלא קסם מכושף. האדום של התשוקה ניבט מאחרי הסגול

  הרגשי, מעובד בגוונים האפלים, לאין סוף עומקים ובני גוונים.

 גווני הסגול למטה כהים יותר, וככל שעולים הם מאירים יותר. קצת כמו

 אדמה ושמיים, שכולם בתזמור פילהרמוני עשיר של גוונים ובני גוונים

 שמושכים לעומק, כמו הסירנות של אודיסאוס.

 הצבע הלבן שעל הפנים יוצר ניגוד נפלא לסגול העמוק, מנעד רחב מאוד

 בין הלבן לסגול, שבתוכו שוכנת התמונה, ושעושה אותה הישג אמנותי

  גדול.
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 לסלמאן יש כשרון מופלא לבטא דרך מבט העיניים עולמות שלמים,

 עמוקים מורכבים, מלאים רגש יופי עומק ומורכבות. אומרים שהעיניים

 הם חלונות לנפש, אצל סלמאן זה כמו קרקעית זכוכית של ספינה

 שמיועדת לצפות באלמוגים שבים אילת. דרך העיניים רואים עולמות

 נפש ענקיים, מלאים אלמוגים ודגים ומעמקים. ותמיד הפעת השפתיים

 משלימה את הבעת העיניים. כאן יש משהו כביר בהבעה של העיניים

 והפה. יופי נשי שהוא כמו היופי של האדמה, ההיסטוריה והמסורת, כל

  הנשים שנמצאות ושהיו.

 הדמות מפוסלת באור, מונחת כמו פסל על כן. משיחות המכחול כל כך

 מיוחדות ומלאות, עולם שלם יש בהן. משיחות המכחול של גווני החום

 שברקע מביעים את הרגש של האמן כלפי הדמות, והן כמו אדמה

 לדמות, והדמות עצמה מרוממת מעל זה, היא נמצאת באור עצמו, לא

 באדמה ולא בשום צבע, הרקע החום נותן לה הזנה של אדמה, שתהיה

  קיימת, והיא עצמה רק חתיכת אור ושמיים.
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 המבט שבעין כל כך אמיתי, מלא, יש בו עצב והרבה מאוד נשיות. הוא

 מושך. גם העין שכולה כתם שחור מקבלת מבט בדרך מופלאה. האשה

 הזו נמצאת במקום שוקע. יש בה ארוטיות עזה, מה שמתחת לצוואר

 נראה כמו שדיים מוגבהות ובולטות. הצורה של הראש והשיער מדברת

 עם זה. הצוואר ארוך ומלא יופי נשי. המחול של הקווים המעוגלים

  מתרחש בכל התמונה, המנוגדים לצוואר הישר, מלא תשוקה.

 אפשר לצמצם את העיניים ולנסות לראות רק את החלקים הלבנים

 שבתוך הדמות. כמה חיים יש באזורים הלבנים האלה, הם מחיים את

 התמונה, הם כמו אצבעות שחולמות על מגע של תשוקה.

  המונוכרומטיות ממקדת את התוכן של התמונה לתשוקה הזו.
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 איזו סימפוניה של קווים. כמה אופי ותוכן ומלאות יש בקווים המדוייקים

 האלה. קווים שעוברים דרך יד אמן נקייה ומיומנת שהיא כמו צינור

 פתוח, ישר מהגוף ונפש אל הדף. התנועה של הקווים נובעת ישר

 מהאגן, ממרכז האדם. הנוכחות שלהם היא כמו של כח טבע, עץ נטוע.

 המחול של החיזור, של זכר ונקבה, הוא הכח הכי עמוק שבטבע; תמצית

 שלו כמו שהוא, בלי מלאכותיות, נכנסה לדף הזה כמו ששמן הזית

  הראשון נכנס לתוך הבור של בית הבד.

 יש שלושה אזורים כהים יותר, שנראים כמו תלתלים או שיחים, הראש

 של האשה מצד ימין, מה שמתחתיו בימין קרוב לתחתית התמונה, ומה

 שבכתף האיש, קצת מתחת לראש האשה, בצד השמאלי. הם נותנים

 רקע ועומק וכיסוי לאיש ואשה, כמו שהשיחים נותנים זאת לאדמה

 החשופה. האדמה היא כח האשה שבעולם, שמקבלת מהזכר את הגשם,

  ומזה צומח כל מה שחי.
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 המוזיקה של הקווים כאן חזקה ובנויה. גם הקומפוזיציה. אני מרגיש גם

 בתנועה וגם במבנה כח חזק של הסתגרות בעולם הפנימי ביחד עם כח
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 חזק של תנועה לפרוץ החוצה. הכח של המבנה הוא שהוא סוגר את שני

 הכוחות הסותרים האלה למשהו מחובר, מוצק. הדמות מוצקה וחזקה,

 יש במבט שלה הרבה מאוד עולם פנימי, חוזק, השלמה, צד מסויים של

 בדידות, וגעגוע למשהו רחוק.

 השרוולים מובילים להתרחשות חזקה שקורה בקווים של האצבעות,

 שמלווה בקווים האנכיים של הקפל של הבגד שבאמצע הגוף. יש שם

 מורכבות סוערת ומלאת תוכן שקורה מתחת לפנים שגם בהן הקווים

 מלאים הרבה מאוד התרחשויות מורכבות ועמוקות. זה הרובד העמוק,

 שבבטן, שמלווה מתחת כמו קונטינואו במוזיקת בארוק. וכאן הוא במרכז

 הציור, הוא מקבל מקום מרכזי, ודוחק את הפנים למעלה. הן נעשות

   המרכז השני, בעוד שמה שבבטן, המודחק, הוא המרכז הראשון.
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 פרח של זהב, איזה מבנה יפה, קווים יפים, צבע כל כך יפה. הדמות

 מאוד נוכחת ובעלת אישיות, יופי וחיים של נעורים. השפתיים האף

 והעיניים קיבלו תלת מימדיות חיה מכח השארת אזורים קטנים בהירים

  באופן מדוייק מאוד. זה נראה דבר צומח, זהב צומח.
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 הצבע האדום חום השבור הכהה מספר את הכל. נותן מסגרת ובית

 לדמויות. יש בו כאב וסבל, וגם חיים ולב ועוצמה רגשית ושאיפה

  למעלה.

 הקומפוזיציה דרמטית, מיוסרת. הצלב לוחץ כל כך חזק למטה, והקווים

 הלבנים משיבים בכח עליה רוחני של חיים פנימיים מופשטים מזוקקים

  ורוחניים.

 המבנה המורכב, הקונפליקטואלי, הוא גם כמו בית שמתמוטט למטה,

 וגם כמו כח שפורץ למעלה. הלבן פורץ קדימה ולמעלה על רקע השחור

 שמתמוטט למטה ואחורה. והאדום הוא הלב שנמצא באמצע החיים

   הקרועים האלה. מקופל בתוך עצמו וגם מפעיל הרבה כח החוצה.
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 המבנה הבהיר בחצי הימני, עם הרעננות והתשוקה שבגוף הנשי היפה,

 עומד קדימה, והרקע הירוק בצד השמאלי הוא מאחור.
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 היה צפוי שהמבנה הבהיר יהיה באמצע והרקע הכהה מסביבו. אבל

 הציורים של סלמאן לא צפויים.

 המבנה הבהיר הוא בצד, והרקע הירוק תופש מקום לא של רקע אלא

 כאילו הוא אחד מהשחקנים שבמחזה. הצד האפל, המודחק, דוחק

  הצידה את החיים הבהירים, יש לו גם מה לומר.

 הפנים של האשה, והכתם הבהיר שמאחרי ראשה, נראים כמו ציפור

 שרוצה לעוף. והגוף הירוק האליפטי שלמטה מונח במקומו, הוא לא יעוף

 ולא יתן להם להרחיק לעוף בחופשיות. מתחת לגוף הירוק יש בתחתית

 הציור משהו ירוק סבוך ואפל, הפינה השמאלית התחתונה של ציור לרוב

 מסמלת את הלא מודע התחתון העמוק. כאן הוא מופיע, מראה את סבך

 האפלה שלו, מה שמאחרי היצר המיני, החטא, זה הסיפור העמוק

  שבתמונה הזו.
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 מדמויות ההוד שעומדות נטועות באדמה. צדיק, יפה, טהור-לב, נקי

   ומואר, שליו, מכובד ומלא חיים.
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 הקווים עבים פשוטים ומוצקים, התנועה פשוטה וחזקה, מבחינה זו זה

 ציור גברי; אבל יש בציור חן נשי כל כך רך ועדין ולירי ומלא יופי.

 האצבעות עדינות כמו של מלאך. הפרחים מלאים יופי עז ומוזיקלי. יש

 ריקוד ולס רומנטי בין האזורים הכהים לבהירים. מהקסמים היפייפיים

  והמסתוריים של סלמאן, אמן הניגודים.



43 

  הטקסט שמודפס על הדפים הופך להיות חלק מהותי ואינטגרלי



44 

 מהיצירה. נותן לה גובה גותי. המשחק עם גווני הירוק גאוני. הוא מוציא

 את התלת ממדיות של הדמות הבהירה מתוך הרקע הכהה בעדינות

 גדולה. הדמות עצמה גבוהה, הקו של המקל האף והמגבעת נותן את

 חוט השדרה של הגובה, שהשורות המודפסות מלוות כמו שתזמורת

 בקונצ'רטו מלווה את הסולן.

 מעט הקווים המסולסלים של האצבעות, ביחד עם החתימה, שוברות את

 תנועת קו הגובה באופן נפלא. מוזיקה צרופה, כמו פסקה מיצירה

  לפסנתר של באך.

 הגוון המיוחד של הירוק גם הוא מזכיר את היצירות לפסנתר של באך,

  לא פורץ בדרמטיות, כביכול מונוטוני אבל באמת מלא עומק חי לאין קץ.
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 אני לא מזכיר את זה בכל פעם, אבל התבונן יראה שיש בכל היצירות של

  סלמאן הומור דק ושובבי, שלא תמיד בולט.

 המבנה כאן מורכב וכל כך יפה. סיפור על חתיכת טבע בחצר. צבעים

 כהים נוטים להיות מאחור והבהירים לבלוט קדימה, אבל כאן הירוק

 הכהה בולט קדימה, לא פחות מהצהוב הבהיר. זה מחייה את
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 הקומפוזיציה, שבנוייה מאלמנטים בסיסיים, קווים מאוזנים, קווים

 מאונכים, שלושה צבעים, שנשברים באלכסונים ערים וחדים מלאי

  תנועה, ובקווים חומים.
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 אין צורך בהרבה מילים מול יופי מזוקק כזה. אסב רק תשומת לב

 למרקם של שכבת הלבן על גבי שכבת החום שיוצר את העור, מול

 הפשטות של שחור על גבי נייר הרקע שיוצר את מרקם השיער. כמה

  אדומות השפתיים וכמה ירוקות העיניים.
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 מוזיקה יפיפייה של סולמות צבע. כמה גווני יופי יש ברקע, וורוד וסגול

 וכתום, שנשפכים זה לתוך זה, ומתחת לצווארון של האשה משמאל שם

 נוספות גם נגיעות עדינות של צהוב. ופתאום שחור כחול כל כך עז ומלא

 קווי כח ברבע הימני תחתון של התמונה. סלמאן יודע לשבור סדר

 הרמוני בדיסוננס שיוצר הרמוניה הרבה יותר עמוקה ורחבה ומיוחדת.

 הדף מחולק לארבעה רבעים שווים בערך. זה נותן תחושה של

 גיאומטריות, קצת מעורר אסוציאציה לתמונות הגיאומטריות של

 מונדריאן. אמנם הקווים העבים החיים האופיינים של סלמאן לא נותנים

 לתמונה להפוך ליישות אינטלקטואלית, זה לא אבסטרקט. יש לזה

 ערכים אמנותיים של אבסטרקט אבל זה נשאר תמיד מחובר לגוף,

   לפיגורטיביות.
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 איקונה מופלאה. השמיים מתגלמים באדם. כמה שמיים יש בתוך

 העיניים הגדולות, חלונות רחבים לשמיים שבפנים, העיניים כמעט

 נקרעות מרוב שמיים. הצוואר ארוך אצילי ועדין, ולמטה לקראת הגוף

 שופעים מפלי אור מוזהב, מגוונים בצבעי זהב צהוב אדום וירוק

  מופלאים. שהמעיין שלהם הם הכתמים הצהובים שבהילה.

 יש משהו שמזכיר פסיפס בתמונה הזו, הכל שלם עם המקום שלו. מונח

 היטב ויפה. אין תנועת מכחול שעוקרת כמו סופה את הדברים ממקומם.

   קדושה היא נצחית, לא עפה ברוח.
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 גבר ואשה, הוא באפלה והיא באור. לשניהם אותו מבט. אמיץ, מפוכח.

 לכל אחד מהם חתימה משלו, החתימות כמעט זהות.

 מזכיר לי את מילות השיר, הוא גיטרה היא כינור. היא קו מלודי, הוא

 סבך הרמוני. הוא על זמן והיא על אור. העבודה של הקווים והמשיחות

   נפלאה. בכל מקום על התמונה יש בה יופי מיוחד משלו.
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 הירוק הזה, נפלא לאין קץ, עולם ומלואו יש בו, שיר של יופי וטבע

 ואנושיות. הוא אחד עם החום העמוק שסביבו, האדמה היפה הפוריה.

 הכל צומח וחי ומחובר, אדמה ושמיים, או השתקפות השמיים בים.

 והאדם שמפליג בספינות מהאדמה אל הים. עוזב את הבית אל המסע

   והחיפוש.



58 

 



59 

 שליטה מוחלטת באמנות הצבע, מעורר בי אסוציאציה לשאגאל. עושר

 כל כך נפלא של בני גוון, שמוציא את הצבע עצמו בשיאו. הירוק הוא לא

 שחקן מרכזי במחזה, וממנו יש כאן לפחות כעשרים גוונים שונים. הירוק

 נושא את העלילה של הצבעים על גבו. יופי מזוקק וחריף. הפרח בעצמו

  לא ידע שגנוז בו כל כך הרבה יופי עד שסלמאן הראה לו.
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 גם כאן יש שלמות של עבודה בצבע, נשפך מימין כשהוא בהיר והולך

 ונעשה כהה לכיוון שמאל. איך האור משחק עם השיער וקפלי הבגד בצד

 ימין, וכמה עמוק הצל שמשמאל. בצד המוצל של השיער, בגובה שבין

 הפה לאף, יש כתם קטן של אור בהיר, שביחד עם האור שבשפתיים

 ושבתחתית השיער השמאלי המוצל, והפינות של הנייר משמאל למעלה

  ומשמאל למטה, יוצרים אש שמבעירה את הציור ומחייה אותו.

 זה צבע אדום זהב, צבע של הלב והנפש כשהם מרגישים רגשות חזקים.

 כאב ואור בערבוביה. זו גם ההבעה המופלאה של הדמות. זה ציור עמוק

  עד מאוד.
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 חגיגת חיים ואור, זהב שמח, ריקוד, ואהבה שמובעת בסגול הבהיר.
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 הקווים, העיטורים שמצד ימין ובפינה השמאלית התחתונה, הם מבנה

 מוזיקלי של ריקוד מסודר ושמח, ובאמצע יש ריקוד פרוע יותר, מלא

 חיים.

 כמו בכמה מקומות אחרים, סלמאן מפליא להשתמש כאן בירוק, שאינו

 עומד בחזית, אבל בנגיעות קטנות הוא עושה לציור קרקע שעליה הוא

 עומד וממנה הוא יונק וחי. אפשר להקדיש זמן לגלות נגיעות של ירוק,

 לפעמים נקודה אחת קטנטונת כמעט בלתי נראית, ולראות איך זה תומך

 בכל הציור, נותן לו את המסגרת והרקע ומחייה אותו. הציור עורר אצלי

   קצת אסוציאציה למאטיס.
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 תמיד כשמסתכלים על הציורים של סלמאן כדאי גם לצמצם את העין כך

 שלא רואים את הפרטים אלא רק בכלליות את האזורים של בהיר וכהה.

 החלוקה כאן לבהיר כהה ומה שביניהם מופלאה. יש ערכים של שפת

  הציור שאי אפשר להעביר במילים.

 הגוף נראה כל כך יפה כי האמן רק הלביש את ה"בהיר" שהוא נוכחות

  של אמנות צרופה מופשטת בדמות של גוף.

 קווי הקומפוזיציה כאן יפים ומיוחדים, מאוד מקוריים ומלאים תוכן.

 השיער הארוך, קווי הידיים, הקו שבין הרגליים, הקו הקשתי שברקע,

  והקווים המאוזנים ברקע שמתחתיו.


