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 ואסף רהט ' צינוביץ נחספ | ניסוי בחיזוי מצב הרוח

 יניב שפירא: אוצר

 

הינו בשם אחת העבודות המוצגות בתערוכתם המשותפת של ' ניסוי בחיזוי מצב הרוח'מקורה של הכותרת 

השואב את כוחו מחשיפה של , היא מיטיבה לבטא הלך הרוח השורה עליה0 ואסף רהט' צינוביץ נחספ

 0 וי חזותי שלהםעולמות נפש וביט

 

0 מאופיינות ביד בוטחת הממלאת את כל שטח הבד לצד איפוק והתכנסות( 7-5496..2)' עבודותיו של צינוביץ

מאז אמצע 0 שומר סוד אךמצהיר על עצמו , מתמסר אך חידתי, גם יחד" גילוי וכיסוי"בתווך ניצב ציור שהוא 

טת הצבעים שלו כמשקף תחושה של קדרות שנות השמונים הולך ותופס השחור מקום מרכזי יותר בפל

היא לא כמו זו של מאטיס "את הדיאלקטיקה שבינו לבין הצבעוניות העזה הוא הסביר באומרו ש0 ומלנכוליה

' נופי נפש'ניתן לראות כ' את עבודותיו המופשטות של צינוביץ"0 אלא משמשת כיסוי לשחור', שמחת החיים'ב

המוצגת , (...9-2..2)' (מה לחשוב)הללויה 'ב0 המלווים אותןשאחד המפתחות לפענוחן מגולם בשמות 

מקבץ עבודות 0 אך מיד נאחז בספק המייאש, הוא תולה את תקוותו באמירת ההלל, בתערוכה הנוכחית

המעלים , מרמזות לשאלת גשמיותו של הגוף ולתחושת סופיות (6..9-2..2) 'זמן הבשר'הלקוחות מסדרת 

  0ודחקיםעל פני השטח חרדות ופחדים מ

 

בהן העלה , המוצגות כאן הנן בבחינת חוליית המשך לסדרות קודמות שלו( .547-נולד ב)רהט עבודותיו של 

רחמי מבין אלו שנחקקו בזיכרון בולטים עוברים במרחב 0 חזיונות וזיכרונות, דימויי נפש שהתבססו על חלומות

את גיליונות הנייר גדולי הממדים המוצגים 0 מוגן וצורות אמורפיות וביומורפיות המרמזות על ראשית החיים

', רגע'בדרך זו עולה בידו ללכוד "0 אינטואיטיבית ואגרסיבית, בתנועת יד מהירה", לפנינו עתה הוא יצר באחת

במעין הכלאות היברידיות של ראשי אדם  כלסיםוהללו מא0 שספק אם היו נענים לו אחרת', רגש'ו' תחושה'

לצידם צצים אזכורים 0 דגים ונחשים הבוראים עולם סוריאליסטי ואפל, וגולגולת לצד בעלי חיים מכונפים

 0המפנים לתום ילדות האוצר בחובו סוד ורמזים נוספיםאווזי אמבטיה ', פלוטו הכלבלב'מעוותים של 

 

מיון מפתיע בין המופשט האמוציונלי של צד אלה חושפת דורהט אלה ל' נוביץהצגת עבודותיהם של צי

לרגע 0 בציור המושתת על סימבוליזם נפשי וביוגרפיה אישית, של רהט יהמנטאללאקספרסיוניזם ' צינוביץ

על ידי הנחת הצבע וציור : "באומרו, דומה ששורה עליהן איכות רגשית אותה היטיב לבטא אדוארד מונק

ו צוירו במצב רוח של חיפזון חיפשתי דרך להפוך את מצב הרוח הזה לרוטט כמו קווים וצורות הנראים כאיל

היותם של השניים בני דורות שונים באמנות הישראלית מאפשרת להתחקות אחר ציור "0 תקליט של גרמופון

, בבחינת היאחזות בנוף –בבחינתו הפוליטית או החברתית ומהממשי  –מקומי המבקש להיחלץ מהמיידי 

 0 להפנות את המבט אל תהום הנפש פנימה, ולו לשעה קלה, ביטוי המבקש0 או בטבע דומם יורבאנאבמרחב 
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