
 

 

  .מהבית מטר 30

 הסביבה את סוקר הוא בהם האחרונות מהשנים ציורים בכברי השיתופית בגלריה מציג ונטורה נועם
 שולחנו על ופירות לחמנייה,הפרטי הצילומים מאלבום דמויות: והפרטי האינטימי מהמקום -הקרובה
. והשדות המרוחק הנוף, הצבר, הישן הצריף: מחלונו הניבט ומהטבע

: שלנו מאלה השונים ומבנה חיים להם ואשר יצירתנו פרי שאינם בדברים מוקפים אנחנו"
 סקרנות של תחושה עלינו השרו הם בשנים מאות לאורך.עננים,גבעות,נהרות עשבים,פרחים,עצים

 הזמן עם. רוחנו הלך את שישקפו כדי בדמיוננו מחדש אותם בראנו.עונג של מושאים היו הם.ויראה
 השלבים את מסמן הנוף ציור" טבע "כינינו אותו רעיון של מרכיבים כעל עליהם לחשוב התרגלנו

 ממחזוריות חלק הן הביניים ימי מאז והתפתחותו עלייתו. הטבע את תפיסתנו בהתפתחות
 1"סביבתה עם הרמוניה ליצור האנושית הרוח שוב ניסתה שבמסגרתה

 כמו הדימויים, תיאטרלי מופע מעין יוצרים ונטורה של הנוכחית בתערוכתו והדמויות הנוף ציורי

, ארכאית להתבוננות הצופה את השואבת תחושה המתארים מהירים כצילומים תמונה אחרי עוקבים

, אינטימית עוגן כנקודת משמשים לעומתם הקטנים הדומם הטבע ציורי. ונופים דמויות,נוסטלגית

. הפנים אל החוץ מן הועבר הטבע

 המופיעים עצמיים דיוקנאות ,האמן של הפרטי התמונות מאלבום לקוחים בתערוכה הדמויות ציורי

 מוט המחזיק חזה חשוף כנער ופעם אחרים זמנים של עצמי צילום, חייל במדי פעם, לרגע כשחקנים

 מסביבתו ברובם הם בתערוכה הנוף ציורי. אישה דמות ובעקבותיה בוגרת כדמות אחר ובציור רועים

, הגבוהים העצים. המערבי שבגליל כברי קיבוץ - מגוריו ומקום הולדתו מקום.ונטורה של הקרובה

. ונוסטלגית פסטורלית  אוירה,הישן הקיבוץ של הצריפים, המאובקים הקקטוס צמחי

שהרקע לתוכנם ' אקלוגות'כתב אוסף שירים בשם  (משורר רומי- ורגיליוס ) פובליוס ורגיליוס מארו

בהשפעתו של ורגיליוס הפכה ארקאדיה  בימי .(חבל ארץ עתיק ביוון)הוא הנוף הכפרי בארקאדיה 

בספרות ובשירה הרנסאנסית השם ארקאדיה שימש לתיאור  . לסמל של פשטות פסטוראליתהביניים 

 ועסקו בגעגוע 19- נכתבו  במאה ה ' ארקאדיה'רומנים בשם . של מקומות אידיאלים הדומים לגן עדן

. לעולם אידיאלי רחוק מן המציאות

  בילו. Clude Lorrain  (1682 -1600) לוריין וקלודPoussin, Nicolas ( 1594-1665 ) פוסין ניקולאס

 ביופייה שנודעה ארקאדיה העיר את המתארים אידיאליים נופים בציורי באיטליה ארוכות תקופות

 הרמונית תמונה לכדי מיתולוגי סיפור המשלימות ודמויות עצים,הרים,מבנים: המענג, הפסטורלי

 .סופית ואין מאוזנת

 משאילים, והדמויות השדות, הצבר, העצים, המבנים, הקיבוץ של הירוקים הנופים הנוכחיים בציוריו

 סופית אין תמונה לנו ומציג הסיפור סיום את משהה ונטורה, קלאסי נוף ציורי של המבנה את לרגע

. הרמוני איזון חוסר של

. כברי השיתופית בגלריה חבר. צייר / חגי שלומי
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