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מחר, מוצאי שבת, תיפתח במוזיאון חיפה 
צתערוכה מסקרנת תחת הכותרת "במעגלי אמ
צנות אחרים: אאוטסיידרים, נאיבים, אוטודיד

קטים". המונח "אמנים אאוטסיידרים" מתייחס 
בתוך  פעלו  ולא  אמנות  למדו  שלא  לאמנים 
החברה,  בשולי  חיו  ולעתים  האמנות,  עולם 
אך יצרו אמנות מרתקת ורבת עוצמה. מדובר 

באנשים שבשלב מסוים בחייהם 
החלו לעשות אמנות, בדרך כלל 

צלצייר, ועשו זאת מתוך דחף פני
מי שאינו בר-שליטה. חלקם היו 

פרי חיי  חיו  אחרים  נפש,  צחולי 
שות ובדידות. עבור כולם הציור 

הוא גאולה. 
)עב עובדיה  האמן  הוא  צכזה 

 ,)1988–1920( אגסי  דאללה( 
מגי )חלקן  מעבודותיו  צששש 

מטר(  שלושה  של  לגדלים  עות 
מוצ התנ"ך  בסיפורי  צהעוסקות 
צגות בתערוכה. סדרת התנ"ך נג

מותו על-ידי משפחתו  מאז  נזה 
אמ על-ידי  אספן  מכן  צולאחר 

בקנאות  ששמרו  ישראלי,  נות 
אחת  כיצירה  התנ"ך  סדרת  על 
על-פי צוואתו. חשיפת העבודות 

במכ בתערוכה  בגלריה  צהחלה 
ללה האקדמית אחווה ובמוזיאון 

למורשת יהדות בבל, וכמו מעשה קסם נחשף 
צהאוסף לעיני המתבוננים והוא מעורר התרג

שות והשתאות למראה היצירות שלא נראו עד 
צכה בארץ, יצירות שהן על גבול הציור והת

בליט, ספק דף מועתק במדויק מספר התנ"ך, 
צספק יצירה וירטואוזית מורכבת, בעלת קומ
צפוזיציות מתוחכמות המעידות על מהות תפי

סתו את התנ"ך ואת סיפורי המקרא. 
אגסי היה  צייר של טכניקה ייחודית, של 
ואות שעוצבה באמצעות  כתב עברי מרובע 
קונוס חלול עשוי מנייר פרגמנט ממולא צבע 

אותיות  בצורת  הבד  על  שנסחט  סמיך,  לבן 
ארוכים.  ולטקסטים  למילים  המתחברות 
דיקט  על  והדבקתו  הציור  בד  הכנת  לאחר 
הוא השתמש בקילוגרמים רבים של צבע לבן, 
ששימשו אותו לבניית דמויות וסביבות שהן 
על גבול הציור והתבליט. בשל כמות הצבע 
שהשתמש, שלא מתייבש במהירות אלא אחרי 

כשישה חודשים, הוא צבע בצבע אחיד, לרוב 
אוקר או צהוב, אך לעתים גם בצבע אדום או 
ירוק או בשילוב של צבעים כהים. הצבע נוגב 
במטלית ודולל בחלקיו הבולטים של הציור, 
מריחת  התבליט.  אפקט  את  שהדגיש  מה 
כמויות הצבע התבצעה באמצעות מרית צרה 

ומברשות שהשלימו את המלאכה.
והחל  עמידה  רבנים  למשפחת  נולד  הוא 
לצייר כשהיה בן עשר. אביו נזף בו, קרע תדיר 
החופשית  לדרך  בתוקף  והתנגד  ציוריו  את 
עבד  בבגדד  כבר  הצעיר.  הבן  של  והחילונית 

צאגסי לפרנסתו כצייר שלטים, כתפאורן וכמא
פר  בתיאטרון היהודי, שם גם הכיר את השחקן 
הנודע אריה אליאס, שהחברות והקשר ההדוק 

ביניהם נמשכו גם בארץ.
בשנת 1950, בהיותו בן 30, עלה אגסי לארץ. 
והניתוק  הקליטה  תלאות  למרות  הגעתו,  עם 
הקשה והכואב ממשפחתו, הוא המשיך לעסוק 
בציור ובאמנות במרץ רב. הוא 
התגורר ערירי ובודד בדירת גג 

גורדון, שבו שכנו מר צברחוב 
בתל- לאמנות  הגלריות  בית 
הגג  לעליית  ביציאה  אביב. 

סד יצר  הוא  מעופש  צבמחסן 
רות העוסקות בסיפורי התנ”ך, 
ההווי  בחיי  המקראי,  הטקסט 
בזיכרונות  בעיראק,  והקהילה 

ילדות, בשירה ובספרות.
בלב  התגורר  אומנם  אגסי 
העשייה האמנותית שהתפתחה 
לאוונגרד  מודרניים,  לכיוונים 

צישראלי בועט ופורץ, אך אמו
צנתו הייתה רחוקה מרחוב גור

דון כמרחק שנות אור. הוא היה 
צאאוטסיידר, סוג של גאון מתו
ופדנט בלתי מתפ צסכל, קשה 

שר. הוא לא ניהל שיח לא עם 
צהממסד האמנותי ולא עם האל
צטרנטיבה לו. הוא נשאר נאמן לעצמו, בחר  לה

סתגר בקנאות בעולמו ולהישאר מבודד עד יום 
מותו.

ובאח כלכלית  ממצוקה  שסבל  צלמרות 
רית חייו מקושי וחולי, כשהוא נתמך על-ידי 
להיאחז  המשיך  הוא  מידידיו,  וקומץ  אחייניו 
ביצירותיו וסירב בתוקף למכור אותן כיצירות 
בודדות או לחתום על ציורי התנ”ך המקודשים, 
כשהוא טוען שאין דומה להם ושאין לקרוע או 
לחלק  את ספר התנ”ך לחלקים. האוסף השלם 

נרכש על-ידי אספן אמנות ישראלי. 

ציחד עם עבודותיו של אגסי יוצגו בתערו
כה עבודות של אאוטסיידרים מקומיים נוספים, 
ובהם עאפעיה שמריהו )ציירה על קירות ביתה 
בדירת שיכון בשלומי(, נסים כחלון )חי על חוף 
40 שנה ובנה שם את ביתו במצ  סידני עלי זה
צוק מאבן חול( ודוד שטראוס )מתוך “מוזיאון 

מאיר אגסי”(.
פרק אחרון בתערוכה מיוחד לאמנים ישראלים 
המציגים את בחירתם )אורי גרשוני מציג את ולרי 

צביקובסקי, פסח סלבוסקי מציג את דבורה אגרו
נוב, רעות פרסטר מציגה את עדי גוב-ארי, שרית 

שרון מציגה את דנה לין(. 
צבתערוכה יוצגו לראשונה עבודותיהם של אמ

נים אאוטסיידרים קלאסיים, שהושאלו מאוספים 
פרטטיים וממוזיאונים בארצות הברית ובאירופה, 

צובהם אדולף וולפלי, ביל טריילור, הנרי דרא
ג’ר, אלואיז קורבאז, סם דויל, ויליאם הוקינס, 

צמיני אוונס, קרלו זינלי, מורטון בארטלט וק
צלמנטין האנטר. לצידן יוצגו עבודות של אמ

נים נאיביים, עממיים ואוטודידקטים בולטים 
צמהארץ, כמו שלום מצפת )השען מצפת(, גב

ריאל כהן, משה אלנתן וכן חמישה חיפאים 
- נתן הבר, שמשון למברגר, מנחם מסינגר, 

מוחמד פאדל, גבריאל כהן. 
למרות ההבדלים שבין האמנים השונים, 
המשותף לחלק ניכר מעבודותיהם הוא מראה 
לב.  ושובה  אובססיבי  ודחוס,  צבעוני, עמוס 
זוהי תערוכה שיש בה עניין לקהל רב ומגוון 
והיא מזמנת דיון רב-תחומי בין אנשי אמנות, 
תלווה  התערוכה  וסוציולוגים.  פסיכולוגים 
בסדרת אירועים, מפגשים, סיורים וימי עיון. 
קטלוג גדול ונרחב בעברית ואנגלית ילווה 
האאוטסיידרים  אמנות  על  רקע  ובו  אותה, 
ועל הדמויות והמשמעויות בגיבוש התחום, 
מהאמנים  אחד  לכל  נפרדת  התייחסות  וכן 
המשתתפים בתערוכה. אוצרת התערוכה היא 
סמית.  נטלי  משנה:  אוצרת  דירקטור.  רותי 

התערוכה תוצג עד תחילת חודש יוני.

מחוץ למעגל
מחר, מוצ"ש, תיפתח במוזיאון חיפה לאמנות התערוכה 

המסקרנת "במעגלי אמנות אחרים: אאוטסיידרים, נאיבים, 
אוטודידקטים" ¿ פרק מיוחד בתערוכה יוקדש לאמנים 

ישראלים המציגים את בחירתם, ובהם האמן עובדיה אגסי
מעבודותיו של עובדיה אגסי ¿ צילום: אריאל קן

 מעבודותיו של ביל טריילור מתוך אוסף רות דבל
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