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רפאל ד. מיימון

הזיכרון הקולקטיבי של הנוסטלגיה, תרבות  חיי היומיום, הצריכה 
וסמלי הצריכה מתעוררים לחיים בקולאז’ הציורי של האמן רפאל ד. 
מיימון. חפצים, דמויות, מוצרי צריכה יומיומיים, תרבות של שיווק- 
אשר  ציורים,  בסדרת  מעוצבים  וזיכרון  בריאות-  פנאי-  פרסום- 

מקורם בתנועה האמנותית ’פופ ארט’.
את  מביאה  ’פופולרי’,  השם  על  מרמזת  אשר  ארט  הפופ  אמנות 
הגבוה אל הנמוך או את הנמוך אל הגבוה ומנהלת דיאלוג עם תרבות 
ההמונים. אמנות זו מגייסת לשורותיה חומרים אשר נחשבו לחומרים 
מאופיינת  ודימוי,  כתב  ופרסומות,  קומיקס  כמו  אמנותיים’  ’חוץ 
בצבעוניות עזה ובשימוש בטכניקות שלא היו מקובלות בציור. נושאי 
ומתכתבים  הציור בעבודות הפופ ארט לקוחים מהמרקם האורבני 
עם תרבות הצריכה, השיווק וחיי היומיום. היצירות גדולות, בולטות, 
נושא  אשר  ציור,  על  פרסומת  להיות  ומבקשות  וצבעוניות,  עזות 
התכנים  אשר  ציורים  הפרסום.  מעולם  שלקוחים  תכנים  בחובו 
לעתים  בעצמם  ונראים  והכרזה  הפלקט  מעולם  לקוחים  שלהם 
כסוג של כרזה. כרזה אשר משתמשת בכרזה כדי להכריז על משהו 
אחר. מטאפורה הלקוחה מתוך החיים האורבניים כדי לדבר עליהם 
פיגורטיביים,  הציורים  ובסרקזם.  קדושות  פרות  בניתוץ  בהתרסה, 
משיחות הצבע חדות ונקיות כדיאלוג עם תחום העיצוב, האיור אשר 

מגיעים מתחום האמנות השימושית.
ומעוצב  חייכני  וגעגוע  נוסטלגיה  נמצא  שלפנינו  הציורים  בגוף 
לשנים הראשונות של קום המדינה. על אף תרבות הצריכה הנושבת 
מעבודות אלה, מדובר בצרכנות הצנע, באורח חיים צנוע, חיי בית, 
ניתן  וחומרים שכיום  בין חפצים  היומיום. שילוב  חיי  חיי משפחה, 
למצוא בשווקי פשפשים. כל חפץ נושא עמו סיפור, ונראה כמו לקוח 
ממוזיאון חי של פרטי ואביזרי נוסטלגיה. הצייר מחזיר את הכבוד 
לחפצים ולתקופה נשכחת, וצובע אותם בהוד והדר מחודשים. נראה 
שהאמן מסיר את האבק ואת קורי העכביש מעל אוסף של זיכרונות 
וגעגועים, בכך שהוא משיב אל קדמת הבמה, בתוך מצע הציור שלו, 

חפצים דוממים שמספרים סיפור של תקופה.
המפה המשובצת והכפרית של פעם, הסיפולוקס שהפך להיות נושא 
ידוע  מערכון  המזכירים  אולטימטיבית,  חתונה  כמתנת  לבדיחה 
קופסאות  סודה?”  הפנוי,  בזמן  עושים  אתם  “מה  הבידור  בתרבות 
ָאָמה’,  ’גברת  אותה  וכמובן  העששית  הטמפו,  ובקבוק  השימורים 
“כל  הידוע  והסלוגן  הקולקטיבי,  בזיכרון  השמורים  הניקיון  חומרי 
יודעת למה”. ספק אם בשיח המגדרי  אשה בוחרת אמה כל אשה 
המשפט  את  עיתון  ובכל  ברדיו  להשמיע  היה  אפשר  היום  שקיים 
מופיעה  צברית,  ברבי  של  סוג  נאה,  בגזרה  “מטופחת”  אשה  שבו 
במיטבה כמי שיודעת למה, ובוחרת ללא עוררין ’אמה’. להיות אשה, 
’פוליטקלי קורקט’,  במושגים של אז, שאיש לא דאג לכבסם ברוח 
אשה במיטבה, קריקטורה של אשה, במראה אשר נלקח מפנטזיית 

הסרט המצויר, היא אשה שיודעת מה היא עושה ובוחרת אמה, וכל 
זאת כדי לעסוק בניקיון.

הצברית,  הבריאות  על  מרמז  ובסמלים,  במוטיבים  בוחר  הצייר 
התרנגול- הגבר- אדם- הכרבולת- לעומת האישה “החסודה” בבגד 
הים, בקבוקי החלב, הפרה של עלית, בתי הבאוהאוס התל-אביביים, 
צמחי הצבר, שמן זית, עיתון במחנה, עיתון העולם הזה, הברז בגינה 
ועטיפות האסקימו, חפצים שמתפקדים כסמל. בזמן שהם מתארים 
חיים,  על  נוסף  סיפור  מספרים  הם  תקופה,  של  בולטים  סממנים 
חתרניות  עבודות  כמה  לבין  ובין  ומגדר.  תעשייה  חברה,  תרבות, 
האוכל  תרבות  את  מייצג  אשר  במבה,  הידוען-  התינוק-  כאשר 
העכשווית, הפינוק ועידן ה- ’fast food  משאיר מאחוריו את זיכרונות 
הרעב, הסבל והזוועה – דור שני או שלישי. גם ’תינוק הבמבה’, כמו 
’גברת אמה’ נלקחו מעולם הקומיקס, ומדברים על ה’אחר’ בחברה – 

האם – האישה – הילד.
הישראלי’  ארט”   – ה”פופ  של  ’תת-ההכרה  במאמרו  עפרת  גדעון 
מתייחס לעבודה שהציג יהודה בן יהודה )ב – 1968(, ומבקש לטעון 
בדבריו שהמפגש בין יצירת ’פופ ארט ישראלית’ לבין זכרון השואה 
וכלל. בדבריו אלה מבקש עפרת לסתור את רעיון  אינו מקרי כלל 

“האסתטיקה של הסתמי” שנטען על ידי שרה ברייטברג – סמל.
עפרת משתמש במונח “הורדה” ומתכוון לומר שהאמנים שעסקו ב 
והטמיעו אותם  דימויים, כתב, סמלים, טקסטים  הורידו  ’פופ-ארט’ 
בגלוי או בסמוי ביצירותיהם. הפופ ארט הישראלי, כפי שניתן לראות 
גם כאן בעבודתו של מימון הוא אינו סתם כך “הד פרובינציאלי ל’פופ 
הוא  עפרת,  שאומר  כפי  הפריזאי”,  לגלגולו  או  האמריקאי  ארט”   –
זיקה ישירה ועקיפה למשקעי  נושא, גם כאן, בעבודתו של מיימון 
השואה הנאצית, הדים לסוג של צריכה, דבור על מגדר ובניגוד לפופ 
ארט האמריקאי שביקש להיות סרקסטי ולהרוג פרות קדושות וליצר 
דה מיתולוגיזציה של גיבורים, הפופ ארט ישראלי כפי שהוא מופיע 
גם ביצירות אלה מפנים ומחצין את החוויה הישראלית היהודית של 
ובתוך  געגוע,  של  קורטוב  עם  בציניות  בחיוך,  והתום,  הצנע  שנות 
האווירה הנוסטלגית הנושבת מציורים אלה, אשר מתקיימים היום, 

נרמזות גם שאלות רבות לגבי העתיד.

ד”ר נורית צדרבוים

פופ-ארט כאן ועכשיו, על ַשם ועל ַאז 
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