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 בסדרת אמנות ספרדית 9תקציר הרצאה 

 2019-2020שנת הלימודים 

 כל הזכויות שמורות לד"ר גילית איבגי

 )נכתב בזמן משבר הקורונה(

 

 מירו המבוגר ודאלי הצעיר

 מירו המבוגר

השתנו בין  בהרצאה הקודמת נוכחנו לדעת כיצד ציורי הנוף החקלאי של מירו

 והפכו יותר ויותר מסתוריים. 1917-1923השנים 

ימי ספרד האפלים בתקופת פרנקו "בשם בעברית מעניין  קיים מאמר אינטרנטי

, ובו התייחסות למקומות והנופים "בתערוכה חדשה מיצירות ז'ואן מירו בלונדון

 ציטוט מן המאמר:  שמירו צייר.

הבניין השני שהיה נקודת ציון בחייו של מירו הוא בית חווה ליד הים במקום 

. כשם שהאווירה 16ושמו מונט רוץ', בפרובינציה טרגונה, שהוריו קנו כשהיה בן 

בפאריס טילטלה את עולמו, כך השפיעו עליו עמוקות גם הבית והנוף הסובב 

שם היה יכול לרשום אותו, עם מטעי הזיתים והסלעים האדומים והמשוננים, ו

ולצייר בשקט. כאן נוצרו כמה מהציורים המוקדמים והמפורסמים של בניינים 

שהיו שייכים להוריו, ובהם "החווה". אך הוא התעניין גם בפרטים הקטנים של 

הטבע, למד איך צומחים העשב והעצים, הכיר את החיות ואת הכלים 

ערוכים המבנים בכפרים  החקלאיים, את האור שבא מן הים, ואת התצורה שבה

 מקומיים באזור.

 :")שנתיים לאחר ייסוד הסוריאליזם( "כלב נובח על הירח 1926ציור משנת 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dog_Barking_at_the_Moon_(Mir%C3%B3) 

גדה עממית מבוסס על א .Mont-roig del Camp, Cataloniaא צויר בגם הו

רת חלום הקשורה לא רק ברעיונות הסוריאליסטים אלא וויקטלנית. הציור יוצר א

אשר בציורי פול קליי. שוב ושוב נראה, שגם בעת שהותו  ההאווירגם בהשפעת 

 בפריז, את ההשראה לציוריו מצא בחופשות הקיץ בקטלוניה. 

הנמצאת בגובה ולם, וגלגול מאוחר של ציפור "ל יש גם ציפור בראש הסבציור הנ

, בפארק מירו 1983, "אשה וציפור" Dona i Ocellניתן לראות בפסל  רב

 בברצלונה:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dona_i_Ocell 

ם את גלגולי המוטיבים אשר הופיעו בציור, , מדגי1966גם הפסל "ציפור ירח", 

 מימד ובאופן היוצר דימוי אורגאני ומבוסס על ,רישום אוטומטי". בתלת 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dog_Barking_at_the_Moon_(Mir%C3%B3)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dona_i_Ocell
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י ציורי תגובה לריאליזם ההולנד 1928ביקור של מירו בהולנד הוליד בשנת 

 Hendrickבתור הזהב, למשל "פנים הולנדי" המבוסס על גלויה של ציור של 

Maertens  ברייקסמיוזיאום באמסטרדם:שמירו קנה 

https://www.moma.org/collection/works/79023 

, הוא התחתן עם אשה ספרדיה ילידת פלמה 36, בהיות מירו בן 1929בשנת 

 דה מיורקה, וכעבור שנה נולדה בתם.

פרדית, ובשנה זו אירחה ברצלונה בשנת החתונה נוצרה הרפובליקה הס

תערוכה בינלאומית אשר לכבודה נבנה הארמון שהפך למוזיאון לאומי. מירו 

 ביקר בתערוכה.

xpositionhttps://en.wikipedia.org/wiki/1929_Barcelona_International_E 

מן התערוכה נותר עד היום )ליתר דיוק שוחזר( המבנה המודרניסטי המופתי 

 :Miesאו בלשון קיצור  Ludwig Mies van der Roheשבנה האדריכל 

https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion 

 :סרטונים

https://www.youtube.com/watch?v=2XzICv0EquQ 

Q5femExdo-https://www.youtube.com/watch?v=1 

 להיות מיוצג בניו יורק על ידי מאטיס הבן. מתחיל מירו 1931בשנת 

מירו ומשפחתו הקטנה חוזרים לברצלונה, בעיקר מסיבות  1932בשנת 

 כלכליות.

הבלט הפכו משחקי הילדים אשר העסיקו את מירו בעבודתו עם  1933בשנת 

זו שנת המפגש של  , לצורות מופשטות וצבעוניות בציור.הרוסי של דיאגילב

 מירו עם קנדינסקי.

 פורצת בספרד מלחמת אזרחים.  1936בשנת 

 לקריאה בעברית הקישו "מלחמת האזרחים בספרד".

 לקריאה באנגלית: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Civil_War 

 סרטון בעברית:

lNCMasxV0-https://www.youtube.com/watch?v=q 

 בינלאומית חשובה. תערוכה סוריאליסטיתבאותה שנה התקיימה בלונדון 

https://www.moma.org/collection/works/79023
https://en.wikipedia.org/wiki/1929_Barcelona_International_Exposition
https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion
https://www.youtube.com/watch?v=2XzICv0EquQ
https://www.youtube.com/watch?v=1-Q5femExdo
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Civil_War
https://www.youtube.com/watch?v=q-lNCMasxV0
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השתתף מירו בפריז בביתן הרפובליקני )אנטי פראנקו והפשיזם(  1937בשנת 

 סו.בו נוצגה ה"גרניקה" של פיקא

 :MOMA-באותה שנה צייר מירו ציור אפוקליפטי השייך היום לאוסף ה

https://en.wikipedia.org/wiki/Still_Life_with_Old_Shoe 

 סרטון:

https://www.youtube.com/watch?v=xwYANYAiRJQ 

לאחר פרוץ המלחמה, כאקט אסקיפיסטי, עבד על מערכי שמש, ירח וכוכבים: 

יצירתו של מירו,אם כן, היא  ציורים צבעוניים ובהם רשת קוסמית של חיבורים.

 מיסטית.

והירונימוס ליאם בלייק אמני העבר שעוררו בו השראה היו בעלי חזון מיסטי: וי"

", כך נאמר במאמר הזמין אינטרנטית )לקוראי "הארץ"(: בוש, למשל

אדם שעוקב אחר "שם גם נכתב יפה על מירו:  ".הפוליטיקה הסודית של מירו"

  ."אותות החיים הקוסמיים בנופי דמיונו

 כבש פרנקו את ברצלונה. 1939בשנת 

ladder.jsp-escape-miro.net/the-https://www.joan 

 סרטון:

https://www.youtube.com/watch?v=zgm1d16QFYM 

התגוררה המשפחה בנורמנדי ומשם עברו לפלמה דה  1939-1940בשנים 

 הגיב לאיום הנאצי בציוריו, למשל: "הסולם הבורח". מיורקה, ספרד. מירו

ladder.jsp-escape-miro.net/the-https://www.joan 

 מירו כפסל

 ריאליסטיםוסו לבטא בתלת מימד את רעיונותיו ההפיסול איפשר למיר

רים גדולים באופן פסליו המאוחוהיצירתיים. יצר פסלים במגוון גדלים וחומרים. 

היות מוצבים בחוץ. השמש, הירח והכוכבים הם מוטיבים שכיחים מיוחד ונועדו ל

דדאיסטים  ready madeהפיסול של מירו משלב בין רעיונות  בפסלים הללו.

 לאמנות פופ אמריקאית.

 סרטון:

https://www.youtube.com/watch?v=RWz0wC0KBnY 

, שנת מות הרודן פרנקו, פתח מירו את הקרן, מכון המחקר 1975בשנת 

 והמוזיאון שלו בברצלונה:

wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_Joan_Mir%C3%B3https://en. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Still_Life_with_Old_Shoe
https://www.youtube.com/watch?v=xwYANYAiRJQ
https://www.joan-miro.net/the-escape-ladder.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=zgm1d16QFYM
https://www.joan-miro.net/the-escape-ladder.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=RWz0wC0KBnY
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_Joan_Mir%C3%B3
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לא רק השפיע על מירו מופשטים וקונצפטואלים.  ציוריו של מירו הפכו

 האקספרסיוניזם המופשט האמריקאי אלא גם הושפע ממנו.

ת מאוחרת להפגנות שראשיתם בהתייחסו "עבודות הזיקוקים" למשל

 :נטים בפריז בשנות השמוניםדהסטו

1974-i-miro/fireworks-https://www.wikiart.org/en/joan 

סוף חייו ומותו התרחשו בפלמה דה מיורקה. שם יש מוזיאון נוסף על שמו של 

 :1992מירו אשר נחנך בשנת 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_Pilar_i_Joan_Mir%C3%B

3_in_Mallorca 

https://miromallorca.com/en/ 

 המוזיאון בפלמה

https://en.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_Pilar_i_Joan_Mir%C3%B

3_in_Mallorca 

watch?v=HfqSrUIPW5ohttps://www.youtube.com/ 

 

 דאלי המוקדם

 ספרד.קטלוניה, . נולד בפיגרס, Salvador Dalí 1904-1989סלבדור דאלי 

. משמעות השם: עצי (Figueras, בספרדית: Figueresפיגרס )בקטלאנית: 

 תאנה.

בעיירה. שמו של דאלי ניתן שלוש שנים לפני הולדתו  ועדאביו היה נוטריון י

א לתינוק שנולד להוריו ומת. בהיותו בן חמש לקחוהו הוריו אל קבר האח ההו

 נצרב בתודעתו.הדבר ינוק ההוא. תתגלמות של הואמרו לו שהוא ה

בבית הספר הקתולי בו למד היה תלמיד חלש ומוזר ובעל תשוקה לסדיזם 

ל כשרון ציור ובנעוריו למד כן פיתח הזיות אגוצנטריות. כילד היה בעומזוכיזם. 

 לצייר באופן אימפרסיוניסטי. אז גם פיתח פטישיזם ארוטי.

 הוא ייחוס תכונות מדומות לעצמים, ובעיקר עצמים מעשה ידי אדם.  פטישיזם

https://en.wikipedia.org/wiki/Fetishism 

 יצירה של דאלי המתארת תהליך של פטישיזם ארוטי היא:דוגמא מעולה ל

https://archive.thedali.org/mwebcgi/mweb.exe?request=record;id=362;

type=101 

https://www.wikiart.org/en/joan-miro/fireworks-i-1974
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_Pilar_i_Joan_Mir%C3%B3_in_Mallorca
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_Pilar_i_Joan_Mir%C3%B3_in_Mallorca
https://miromallorca.com/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_Pilar_i_Joan_Mir%C3%B3_in_Mallorca
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_Pilar_i_Joan_Mir%C3%B3_in_Mallorca
https://www.youtube.com/watch?v=HfqSrUIPW5o
https://en.wikipedia.org/wiki/Fetishism
https://archive.thedali.org/mwebcgi/mweb.exe?request=record;id=362;type=101
https://archive.thedali.org/mwebcgi/mweb.exe?request=record;id=362;type=101
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יסטי. למשל "נמל קדקס בלילה", התנסה דאלי בציור פוסט אימפרסיונ 14בגיל 

1918: 

night-cadaques-of-dali/port-https://www.wikiart.org/en/salvador 

 ניכרת השפעת ואן גוך:

https://en.wikipedia.org/wiki/Starry_Night_Over_the_Rh%C3%B4ne 

 קדקס הוא כפר דייגים קטלוני בו הרבה דאלי הצעיר לבלות בקייצים.

רקה הצעירים, ניתן לראות שחקנים המגלמים את דאלי ולו little ashesבסרט 

 ר בקדקס:אבין הש

https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Ashes 

 1921, בשנת 17דאלי הצעיר התעמק באמנות הרנסנס וגם בפילוסופיה. בגיל 

. כן Juan Grisלמד במדריד וביקר ב,פראדו". גילה את הקוביזם של הספרדי 

 גילה דאלי הצעיר את "פשר החלומות".

, ולכל מה שהוא פיתח תשוקה עזה לחפצים יקרים, מוזהבים ואוריינטליםהצעיר 

 מורשת של המורים.

מה שהיווה 1921בשנת נפטרה בשל סרטן שד  16-בן ה אמו של האמן הצעיר

מהלומה קשה לדאלי. אביו נישא לאחות האם, הדודה, ועניין זה גרם למתח רב 

 בין האב והבן.

 הציג תערוכת יחיד בתיאטרון של פיגראס, אליו ישוב בזקנתו. 18בגיל 

כן מעיד הציור "המציצן" מעיד על הנושאים הביזאריים אשר העסיקו את דאלי. 

 הציור על התפתחותו הסגנונית. 

voyeur-dali/the-https://www.wikiart.org/en/salvador 

די ביטוי את העיסוק הנרקסיסטי , הפורטרטים העצמיים מאותה שנה מביאים לי

 הכשרון האמנותי והדיאלוג עם אמנות הרנסנס:

portrait-dali/self-https://www.wikiart.org/en/salvador 

-with-portrait-dali/self-https://www.wikiart.org/en/salvador

1922-neck-raphaelesque 

לחבורה בוהמיינית בלבוש אקסצנטרי תוך שהוא חוקר דאלי הצטרף 

 . מתחצף בבית הספר, מסולק ואף נעצר. דה קיריקובהתלהבות את ציורי 

Giorgio de Chirico 1888-1978  יוצר הציור המטאפיזי. חשוב הן בפני עצמו

 והן כתקדים לאמנות הסוריאליסטית.

https://en.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico 

https://www.wikiart.org/en/salvador-dali/port-of-cadaques-night
https://en.wikipedia.org/wiki/Starry_Night_Over_the_Rh%C3%B4ne
https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Ashes
https://www.wikiart.org/en/salvador-dali/the-voyeur
https://www.wikiart.org/en/salvador-dali/self-portrait
https://www.wikiart.org/en/salvador-dali/self-portrait-with-raphaelesque-neck-1922
https://www.wikiart.org/en/salvador-dali/self-portrait-with-raphaelesque-neck-1922
https://en.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico
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מודגם לקט פריטים שאין ביניהם  1915קיריקו "שיר אהבה", -בציורו של דה

 קשר הגיוני.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Song_of_Love 

)ציור צייר דאלי את "דמות ליד החלון" בו מדגמנת עבורו אחותו.  1925בשנת 

כפי שטען לורקה, חברו של דאלי, הציור הזה   במדריד(.  במוצג ב"ריינה סופיה"

טען דאלי ש"הבתולה נטרפת  נראה כהתבוננות בחלום. ציור פיוטי, אשר לגביו

שימו לב לתשומת (. Taschenמצניעותה שלה". )מתוך הספר בהוצאת טאשן 

 הלב בה צוייר כל קפל.

 אשף הריאליזם האקדמי: Ingresמעניין שדאלי התעניין מאוד בתקופה זו בציורי 

Dominique_Ingres-Auguste-https://en.wikipedia.org/wiki/Jean 

, צויר עבור תערוכה בברצלונה, וטרם נסיעה לפריז. 1925הציור "דיוקן אבי", 

המונוכרומיות מזכירה סטיות ואקספרסיביות. בריאליזם הבשל יש רמיזות קובי

התקופה הכחולה של פיקאסו )אשר קיבל בין השאר השראה  במקצת את ציורי

כאמור, טעונה  היתה, (דאלי ואביו) מערכת היחסים בין השנייםגרקו(. -מאל

 ומתוחה.

/wiki/Portrait_of_My_Fatherhttps://en.wikipedia.org 

, הוא הציור הראשון שדאלי הראה 1926הציור "אשה ליד החלון בפיגרס", 

העניין הרב בתת מודע. הדבר מעלה על  חלום, וניכר תאווירלפיקאסו. בציור 

בשאלת החלום, הדמיון  Courbetהדעת את עיסוקו הרב של הצייר קורבה 

 ה בפעולה היפנוטית.והפנטזיה של דמות ישנה או דמות עסוק

https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Woman_at_a_Window 

 הגיע דאלי לראשונה לפריז, ופגש את פיקאסו בתיווך מירו. 1926בשנת 

 מכאן נמשיך בהרצאה/בתקציר הבא.

 1997חוף קדקס עליו. הסרט נוצר בשנת -השפעת נוףועל  על דאלי הצעיר סרט

 כסרט דוקומנטרי: 

The Fame and Shame of Salvador Dali Part 1 (1997) 

https://www.youtube.com/watch?v=GCitwgX8z34 

 לי:אתר בו אפשר לראות ציורים של דא

dali-https://www.wikiart.org/en/salvador 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Song_of_Love
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Auguste-Dominique_Ingres
https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_My_Father
https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Woman_at_a_Window
https://www.youtube.com/watch?v=GCitwgX8z34

