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לונדון נפלאה לשוחרי 
האמנות בכל ימות 

השנה. יש בה אוסף 
ייחודי של מוזיאונים, 

העונים על מגוון טעמים, 
מטבע ועד מדע, מאמנות 

עתיקה ועד לעכשווית ביותר. 
ברשימת עשרת המוזיאונים הפופולריים 

ביותר בעולם לשנת 2015 היא העיר 
היחידה עם שלושה נציגים: המוזיאון 
הבריטי במקום השני )אחרי הלובר(, 

הנשיונל גלרי במקום החמישי והטייט 
מודרן במקום השביעי. 

מאז, נפתח האגף החדש של הטייט מודרן 
)בחודש יוני השנה(, ומספר המבקרים עלה 
עוד יותר, גם בזכות תערוכתה הפופולרית 

של ג’ורג’יה אוקיף )שמוצגת עד סוף 
החודש(. בכל זאת, יש עונה אחת שווה 

במיוחד והיא עונת הסתיו. הנה תערוכות 
העונה שאסור להחמיץ.

כוח אוויר, ז'אן מישל בסקיאט, 
1984

טרקלין, פטריק קאולפילד, 1973

מהאוסף של דיוויד בואי ועד למחאת הסיקסטיז: 
התערוכות הכי מעניינות בלונדון בסתיו הקרוב 

אספן אובססיבי
אוסף דיוויד בואי, סותביס

ותו של דיוויד בואי בינואר האחרון מ
הכה בתדהמה את עולם המוזיקה. 

זמן קצר לאחר מכן נחשף צד פחות ידוע 
בפעילותו. מתברר שבואי היה אספן אמנות 

נלהב, וכעת האוסף שלו מוצע למכירה 
פומבית בסותביס לונדון. 

בעבר סיפר בואי על תשוקתו לאמנות ועל 
ההשראה שהיא מעוררת בו, וגילה כי זה 
הדבר היחיד שהוא רוכש באובססיביות. 

באוסף בואי יש בעיקר יצירות אמנות 
בריטית מודרנית ועכשווית, אך גם אמנות 

בינלאומית, כשהיצירה היקרה ביותר תהיה 
כנראה של ז׳אן מישל בסקיאט האמריקאי.

בשנים האחרונות ראינו שבית טוב הוא 
ערובה למחירים גבוהים, ויצירות אמנות 

של סלבריטאים אף זוכות להצלחה 
מיוחדת - תהילת הסלב דבקה גם בחפציו. 

בינתיים סותביס ממקסמים את ביצת הזהב 
שנפלה לחיקם. כ–25 פריטים נבחרים מתוך 

המכירה הוצגו בלונדון בסוף יולי, ומאז 
הם מסתובבים בעולם בין לוס אנג׳לס, 

ניו יורק והונג קונג, לפני שישובו ללונדון 
בסוף החודש. מה–1 ועד ה–10 בנובמבר יוצג 
האוסף כולו בסותביס לונדון, כמקובל לפני 

מכירה פומבית.

געגועים 
לבואי

בסך הכול מדובר בכ–400 פריטי אמנות 
ועיצוב, שיוצגו למכירה בשלוש מכירות 

נפרדות. צפי ההכנסות עומד כרגע על 10 
מיליון ליש”ט. אני משערת שזה יסתיים 

בסכום גבוה יותר.
המכירה הגדולה: 10–11 בנובמבר

דבי לוזיה  

אמנות

סוד האיוושה, 
מרסל דושאן, 1964

מימין: פורטרט של דיוויד בואי 
 Beautiful, :שצילם גאווין אוונס משמאל

 Shattering, Splashing, Violent, Pinky, Hacking,
Sphincter Painting, דמיאן הירסט, 1995

]S
ot

he
by

’s
 a

nd
 G

av
in

 E
va

ns
ם: 

מי
לו

צי
[



אמנות

94

דבר אליי בכתמים
אקספרסיוניזם מופשט, רויאל אקדמי 

שנות ה–50 של המאה הקודמת יצרה ב
קבוצת אמנים אמריקאים את אחד 

הרגעים המכוננים בהיסטוריה של האמנות 
- תנועת המופשט. במציאות האפלה של 

משבר כלכלי גדול, פוסט טראומה של 
מלחמת העולם השנייה והמלחמה הקרה 

עם הגוש הקומוניסטי, עסקו אמני המופשט 
האקספרסיוניסטי בסוגיות רוחניות של 

ביטוי אישי, רפלקסיה וחופש, באופן שלא 
נעשה קודם לכן.

זו הייתה התנועה האמנותית שהעבירה 
לראשונה את מרכז הכובד מאירופה לניו 

יורק, אם כי שורשיה נעוצים במסורת 
האירופית, ואחדים מאמני התנועה היגרו 

מאירופה לאמריקה. המופשט - ובעיקר מה 
שידוע כ–Action painting - מושג המתייחס 

ליצירתו של ג’קסון פולוק, ששפך מכלי 

דבר אליי בכתמים
הפורטרטים של פיקאסו, 

נשיונל פורטרט גלרי 

ערוכה של פיקאסו היא תמיד חגיגה, ת
במיוחד תערוכת נושא המאפשרת 

לעקוב אחרי ההתפתחות והשינויים 
הסגנוניים של אחד האמנים החשובים 

ביותר במאה ה–20. 
צריך לזכור שכל מה שפיקאסו עשה היה 

ראשוני. אף אחד לא עיוות פנים באופן 
שהוא עיוות, אף אחד לא ידע להביע רגש 

בקו אחד כמוהו, ופורטרטים הם נושא 
מעולה כדי לשכנע אפילו את הספקנים 

ביותר שהוא אכן ידע גם לצייר.
מוזיאון הנשיונל פורטרט גלרי הוא פנינה 
חבויה שתיירים רבים לא מכירים, למרות 

צמידותו לנשיונל גלרי המפורסמת. בתערוכה 
מוצגים 80 פורטרטים שצייר פיקאסו, ואשר 

נלקחו ממוזיאונים ומאוספים פרטיים.
מתי: עד פברואר 2017

צבע על בדים גדולים - הוא זרם אמנות 
שרבים אוהבים לשנוא. היא מסמלת 

בעיניהם את ה’משבר’ הגדול, את נקודת 
הזמן שבה אמנות הפכה לקשקוש. כך גם 
ציורי הכתמים הגדולים של מארק רותקו 

נוטים לעורר מבוכה ואפילו כעס אצל 
רבים, שאינם מעריכים את גדולתו.

תערוכה מקיפה של המופשט 
האקספרסיוניסטי לא הוצגה בבריטניה 

מזה שישה עשורים. ברויאל אקדמי 
מוצגות כ–150 יצירות מופת של התקופה. 

בין האמנים שעבודותיהם יוצגו נמנים 
כמובן פולוק ורותקו, ולצדם ברנט ניומן, 

קליפורד סטיל, ווילאם דה קונינג ודיוויד 
סמית.

מתי: עד ינואר 2017. לאחר מכן, ממרץ ועד 
יוני 2017, בגוגנהיים בילבאו

אישה עם כובע )אולגה(, 
פבלו פיקאסו, 1935

שמלת הסופר, 1966, 
בהשראת אנדי וורהול

PH-950, קליפורד 
סטיל, 1950

מס' 15, מארק רותקו, 1957
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קיצור תולדות הסיקסטיז 
'להתפשט', 'רוצים מהפכה?', 

מוזיאון ויקטוריה ואלברט 

ייחוד של מוזיאון ויקטוריה ואלברט ה
במערך המוזיאונים בלונדון הוא 

התמקדותו בתרבות של חפצים: עיצוב, 
אופנה ואמנות דקורטיבית. מנעד רחב זה 

מאפשר הרבה יצירתיות, ומניב בשנים 
האחרונות תערוכות בלוקבסטר מושכות 

קהל. בשנה שעברה, למשל, משכה 
התערוכה של מעצב האופנה הבריטי סטיב 

מקווין כמעט חצי מיליון מבקרים. 
כעת מוצגות שתי תערוכות מעניינות: אחת 

עוסקת בהיסטוריה של הלבוש התחתון )עד 
12 במרץ(, ומציגה 200 מחוכים )גם לגברים(, 
חזיות ותחתונים מהתקופה הוויקטוריאנית, 

ומגוון אביזרים משונים, וביניהם מתקן 
להרמת הישבן.

 You Say You Want התערוכה השנייה נקראת
a Revolution?, והיא עוסקת בתרבות סוף 
שנות ה–60 ובהשפעתה על תרבות המאה 
ה–20 במוזיקה, באופנה, בקולנוע, בעיצוב 

ובאקטיביזם פוליטי. בין היתר ניתן לראות 
בתערוכה שחזור של Carnaby street, מעוז 

המרדנות של לונדון באותה תקופה, ופריטים 
של הדוגמנית טוויגי, סמל אופנת התקופה. 

סצנת המועדונים והפסיכדליה מוצגת 
אף היא, כשהאלבום המכונן של הביטלס 

‘מועדון הלבבות השבורים של סרג’נט פפר’ 
זוכה לכבוד. 

הגודש בתצוגה וערבוב המדיות יוצרים 
חוויה רב ממדית הפועלת על כל 

החושים. המוזיקה הנלווית היא חלק 
בלתי נפרד מהחוויה.

מתי: עד סוף פברואר 
2017
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