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 לתערוכת הציורים של צפורה

של חברתנו צפורה סלומון משכה את קהל  –פחם ושמן  –תערוכת התמונות 

 החברים ואפשר לומר, כי כולם היו מלאי התפעלות ממראה עיניהם.

התערוכה כללה עבודות ציור על נושים שונים. תמונות נוף מאשדות, גבעת 

ציורי טבע דומם וגם שני פורטרטים. אחד של ילדה תימניה השלושה ומרה, 

 מהנוער העובד והשני של בת הציירת.

שנים, והגיעה במשך זמן קצר זה להישגים חשובים  3-צפורה עובדת בציור זה כ

מאד. התמונות מצטיינות בהתאמה מוצלחת של הצבעים. וכאן כדאי להזכיר 

זוג נעליים ישנות  –טבע הדומם במיוחד את הפורטרטים ברוב ביטויים ואת ה

 ואת תמונת נוף אשדות, מבט מהבריכה, שמשכו את לב הקהל.

במסיבה צנועה ונאה שהתקיימה לכבוד המאורע התרבותי הבלתי שכיח הזה, 

באו לידי ביטוי רחשי לב החברים ליצירה זו בתוכנו. אמנם, ידוע היה לציבור, 

י אלו תערוכות, אך למרות שצפורה עוסקת בציור. כבר הציגה מעבודתה בא

זאת לא היה מושג לציבורנו על עבודתה והישגיה ולרבים היה בתערוכה זו כעין 

גילוי פתאומי של כח אמנותי. בדבריה במסיבה, הדגישה צפורה את הספקות 

הרבות שהיו לה, אם מותר לה בכלל להציג מבחר מעבודותיה ומה ראוי להכלל 

שהיא ראויה להיות תלמידה של מורה רציני, בתוכו. לדעתה, היא הגיעה לדרגה 

 אך על השאלה ממי ללמוד ומתי, אין היא יודעת עדיין את התשובה.

במשך כל הזמן עשתה צפורה מה שעשתה על חשבון זמנה הפנוי ורק הודות 

 לעקשנותה המעיד על הרגשה של יעוד, הגיעה למה שהגיעה.

בקבלנו בחשבון, שכל זה ואמנם, הישגיה של צפורה הם דבר להפליא, ביחוד 

שנים היה בור לגמרי בשטח הציור.  4-שנים וע"י אדם שלפני כ 3הושג במשך 

סוף סוף לפני כשבועיים, הוקצב לה יום אחד בשבוע לציור, זהו עידוד. אבל, אין 

זה יכול להספיק בכדי לאפשר לה לצעוד קדימה כפי שזה דרוש לה, וגם 

 השאלה ממי ללמוד מחכה לפתרון.

כה קיבלה צפורה הדרכה מינימלית. קודם ע"י הצייר שטריכמן ואחר כך ע"י עד 

עצות מחברים ציירים מאפיקים. היא ביקרה גם בסמינריון קצר של ציירי הקיבוץ 

 שהוא היה, לדברי צפורה, לא יותר מכעין בחינה.

 –שאלת האמן בקיבוץ היא שאלה קשה ורצינית. מצד אחד, דרוש לאמן כור 

אגות פרנסה' בכדי שיחדור תוך מאבק ויסורים לעומק נפשו הוא, המבחן של 'ד

ודווקא את עול דאגות אלו מסיר הקיבוץ מעל חבריו. מצד שני, מן ההכרח הוא, 

שהאמן יהיה בן חורין לעבוד וליצור מתי שהוא רוצה וכל כמה זמן שהוא רוצה. 
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ודה וזה אינו ניתן לחברת הקיבוץ הנדרשת לתת לחברה את המגיע לה בעב

 והרוצה להיות גם אם לילדיה.

הצורך הנפשי שיש לה  –אך צפורה רחוקה מלומר נואש. עקשנותה, יותר נכון 

ליצור, לא יתן לה לוותר, ועל החברה להכיר בזה ולתת את התנאים הנאותים 

להתקדמותה, וברבות הימים תוכל החברה הקיבוצית שלנו בצדק להתגאות 

 אמנית אמיתית. –בזה שהיא הצמיחה מתוכה יוצרת 
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