
Nouveau Realisme, Pierre Restanyהראליזם החדש, פייר רסטאני 
 צרפת1960

"ראליזם חדש"השתמש לראשונה מבקר האמנות פייר רסטאני במונח  1960באפריל 
בתערוכה זו הוצגו עבודות של. שבמילאנו" אפולינר"במסגרת מניפסט לתערוכה בגלריה 

.סזר ואחרים, טינגלי, איב קליין, ניקי דה סיינט פאל, קריסטו, האמנים ארמן

כפי, אחר חוויית האמת, מטרתם של אמנים אלה הייתה חיפוש אחר אקספרסיביות חדשה
ללא התערבות של היבטים קונספטואליים, שהיא באה לידי ביטוי בתוך פנימיותו של כל אמן

הראליסטים החדשים התייחסו לעולם כאל ציור אשר ממנו דלו פרגמנטים עם. שכלתניים
.משמעות אוניברסלית

חפירות"ביצעו הראליסטים החדשים מעין , בדומה לדאדאיסטים ולסוריאליסטים
הצטברות, חפצים עטופים, עבודותיהם כללו פוסטרים קרועים. בחיי היומיום" ארכיאולוגיות

ראליזם-בשל כיוון זה נחשב לעתים זרם הנובו. ועוד'' של אובייקטים מצויים לכדי אנסמבלאז
.דאדא ולפופ ארט-כמקביל לנאו

הנועז ביותר בקבוצתם היה איב. קיימו הראליסטים החדשים כמה מופעים 1961-1960בשנים 
ניסה 1962לאחר מותו של קליין בשנת . אשר נהג לקיים אירועי הפנינג תקשורתייים, קליין

אך התנועה התפרקה במלאת עשור, רסטאני לשמר את השפעתה הנרחבת של התנועה
.להיווסדה

הנחשב צרפתי אמן היה) 1962 ביוני 6 - 1928 באפריל Yves Klein ; 28 :צרפתיתב( איב קליין
הוא. מלחמת העולם השנייה לאחת מהדמויות החשובות בעולם האמנות האירופאי שלאחר

פייר על ידי המבקר 1960 שנוסדה בשנת נובו ריאליזםהיה ממובילי התנועה האמנותית של ה
תמונות המורכבות מצבע בודד", המונוכרום הכחול"בין יצירותיו המפורסמות ). 'אנ( רסטאני

.בהן השתמש בנשים עירומות כמכחולים חיים על בד, וכן סדרת האנטרופומטריות, כחול של

להוריו פרד ניסביוגרפיהקליין נולד ב1962, שיצר איב קליין) IKB 191(המונוכרום הכחול 
-פוסט אביו היה צייר בסגנון. אשר היו שניהם ציירים), 'אנ( ומארי רמונד )'אנ( קליין

.טאשיזםואמו הייתה דמות מובילה בתנועת ה אימפרסיוניסטי

École Nationale-וב École Nationale de la Marine Marchande-למד ב 1946-ל 1942 בין השנים
des Langues Orientales .ארמן באותה תקופה התיידד עם האמנים )Arman (וקלוד פסקל

.גויס לשירות צבאי בגרמניה 1949 בשנת. אשר יהיו חבריו הקרובים בהמשך חייו, ודו'ג בקורס
לאחר שעבודות המונוכרום, Club de Solitaire-הציג את תערוכתו הראשונה ב 1955 בשנת

.Salon des réalités nouvellesשלו נדחו על ידי 

כעבור מספר. אמנית ממוצא גרמני), Rotraut Uecker(נישא לרוטרה אוקר  1962 בינואר
לזוג נולד בן כמה. ביוני אותה שנה נפטר מהתקף לב נוסף. חודשים לקה בהתקף לב

),Yves Amu Klein(איב אמו קליין , שנקרא על שם אביו, הבן. חודשים לאחר מותו של קליין
.אמן אף הוא

Monotone-Silence Symphonyדקות בשם  40כתב קליין יצירה תזמורתית בת  1949בשנת 
דקות המכיל 20פרק ראשון בן - היצירה נכתבה בשני פרקים ). סימפוניית השקט המונוטוני(

-לעיתים נוהגים לסווגו כאמן נאו. דקות הכולל שקט מוחלט 20ופרק שני בן , זמזום קבוע
.דאדא

ציור הוא סגנון) כתם שפירושה', tache'נגזרת של המילה , Tachisme :צרפתיתב( טאשיזם
המונח משמש על מנת. 20-המאה ה של 50-הו 40-בשנות ה שהיה פופולרי צרפתי מופשט
ומתאפיינת בעבודת מכחול, לא גיאומטרית שהתפתחה באירופה אמנות מופשטת לתאר

התזות של צבע וסימנים, כתמי צבע הנובעים היישר מהשפופרת, טפטופי צבע, ספונטאנית
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של אירופיתלעיתים קרובות הסגנון נחשב למקבילה ה ]1[.דמויי שירבוט שמזכירים קליגרפיה
כמו .למרות שקיימים הבדלים סגנוניים בין שני הזרמים, אמריקאיה אקספרסיוניזם המופשטה

אך ביחס, ציירי הטאשיזם הצרפתיים הפיקו עבודות גדולות ממדים, חבריהם האמריקאים
עבודותיהם של אמני, ווילם דה קוניג קסון פולוק'ג לעבודות אמריקאיות כמו אלה של

ולעיתים קרובות כללו קווים מעודנים וגוונים מעורבבים, יותר ליריותהטאשיזם היו אלגנטיות ו
ליצירה מציירי הפעולה ראו עצמם פחות מחויבים, בנוסף על כך, אמני הטאשיזם. ושקטים

.מתוך השראה נפשית בלתי מרוסנת

אליו, היא דוגמה לאמנית שהושפעה רבות מהטאשיזם לאה ניקל ישראליתהציירת ה
במשטח עבודה, ביצירותיה היא משתמשת בצבעוניות עזה. פריזהתוודעה בעת שהותה ב

זאת על אף שהיא; טפטוף ושרבוט, ציור באמצעות אצבעות, חריטה גדול ובטכניקות של
.מאורגנת קומפוזיציה בונה מכל אלה

מארי ראמונד אמא של איב קליין 
https://youtu.be/8sjxDGzeGc0

הוא בהחלט, 1954בשנת . ודוקא'היה הראשון להיות ג, בניס 1928שנולד בשנת , איב קליין
הוא קיבל את הכחול האולטרה. שלו" ההרפתקה המונוכרום"פנה לאמנות והתחיל את 

אחר כך יצא למסע החיפושים). הבינלאומי קליין כחול» (IKB«שאליו נתן את שמו , מריני-
קליין חורג מכל ייצוג. שלו" מברשות החיים"מהותיות והגשם עם -אחר ההופעות הלא 

אמנותי ומקבל שיופי קיים במצב הבלתי נראה וכי משימתו כאמן היא לתפוס אותו בכל מקום
,הגשמית וההתרחשות, יצירתו עוברת את גבולות האמנות הרעיונית. שהוא עשוי להיות

וממחישה שונות של פרקטיקות וצורות שהופכות את איב קליין ללא ספק לאחד האמנים
המחצית השנייה של המאה העשרים סומנה עמוקות ביצירתיות. החדשניים ביותר בתקופתו

השימוש בזהב, האירוע המרכזי של החלל, באמצעות המונוכרומים שלו, של איב קליין
הוא הטביע את זמנו גם בזכות השימוש שלו בספוגים. והוורוד בין טרילוגיה של צבעים

כיום היצירתיות שלו עדיין ממשיכה. כמו גם ניצול האש כמכחול, ספוגים בצבע טהור
,34בן , 1962איב קליין נפטר בשנת . להשפיע על הדורות החדשים של אמנים ושל חוקרים

.אך גם עזה ואינסופית, והשאיר אחריו עבודה אינטנסיבית גדולה

איב קליין
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