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 יגאל תומרקין

 

למד  .1311גרמניה בשנת מ הוא ומשפחתו עלו לארץ. 1311. נולד בשנת טצייר, פסל ופובלציס

לאחר שירותו הצבאי, שב  1311. בשנת 1393בבית הספר הטכני עיצוב תפאורות עד שנת 

לגרמניה ושם עיצב תפאורות להצגות של ברטולד ברכט והתאטרון "אנסמבל ברלינר". הוא 

ו אף הציג את עבודותיו . בשנה ז1311צב תפאורות בגרמניה, הולנד וישראל עד שנת המשיך לע

 באמסטרדם.

 

בציורים  . הציור המשולב עצמים" של ראושנברגציוריו הראשונים משנות השישים מזכירים את "

ואף את מכנסיו  נשקכלי , חלקי אלה הדביק לבד הציור חפצים, גזרי עץ, מסמרים, חוטי תיל

  הישנים.

 

אמנים צעירים שיצרו קבוצה המנותקת  שכללההציג במסגרת קבוצת "תצפית",  1319בשנת 

"אנו מתנגדים לביטוי פלסטי  :מאגודת האמנים ומקבוצת "אופקים חדשים". במניפסט שלהם כתבו

הבנוי על התרשמויות חיצוניות, על מסחר בתודעה יהודית ושימוש בסמלים אשר איבדו את 

  משמעותם זה כבר".

 

בסוף שנות השישים הביע את דעתו נגד התגברות הצביון המיליטריסטי של החברה הישראלית 

(. בפסל זה רואים חייל זועק ומתוך קרביו החשופים 1311בפסל המפורסם "הוא הלך בשדות" )

"רשמי  -יוצאים חלקי נשק. מאוחר יותר, לאחר מלחמת יום הכיפורים, הציג במוזאון תל אביב 

 (. 1319מלחמה" )
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". מטרת הקבוצה 11בתחילת שנות השבעים הקים ביחד עם בוקי שוורץ ופנחס עשת את קבוצת "+

סגנון המופשט הלירי ששלט בארץ בגלל קבוצת "אופקים חדשים", ולשוב אל התנגד להייתה ל

הייתה חלוצה בשימושים בלתי שגרתים  האמנות הפיגורטיווית והאקספרסיבית. קבוצה זו גם

 בפיסול. 

 

תומרקין היה אחד הפעילים נגד האמנות הקונספטואלית שהחלה לתפוס תאוצה גם בישראל 

 .שיצאו נגד זרם חדש זה בעלות סממן ציניבתחילת שנות השבעים. הוא הציג עבודות 

 

ב אל השורשיות אלו ביקש תומרקין לשו יצירותיצר סדרה של פסלי אדמה. ב 1311בשנת 

 והראשוניות וגם למחות נגד הפקעת אדמות מידי ערבים. 

 

"אנדרטת תומרקין הקים אנדרטאות ופסלים רבים בארץ, בניהם "אנדרטה ללוחמים בבקעה", ו

 , "אנדרטה במוסד" ועוד.השואה ותקומה" בתל אביב

 

ט" שביטויה תומרקין הצליח לשלב בין האקספרסיוניזם הגרמני לתפיסה שונה של "פופ אר

בחפצים )מזלגות, גרוטאות, בקבוקים ועוד(. הוא הצליח אף לזעזע פעמים רבות בזכות עבודותיו 

 ואישיותו. הוא הצליח ליצור שילוב ישראלי בין פיסול לציור, ולהשאיר את חותמו על נופי ישראל.

 

ים יצירותיו נמצאות במוזיאונים ובאוספים רבהציג בעשרות תערוכות בארץ ובעולם, 

 .וחשובים בארץ ובעולם

 


