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מאורטה ,נפלט ממחוז הפוגרומ'ם
שלאחר מלחמת העולם הראשונה.
בבריסל ,בבלגיה ,פגש פטנתרנית
וואלונית ונשא אותה לאשה.
פייר אלשינטקי נולר ב"  , 1927בבריטל.
ב"  , 194 9התפרצו אל תולדות האמנות
בת·זמננו כמה משוררים וציידים
מבלגיה ,הולנד ודנמרק.
יורן ,אלשינטקי ,אפל וכל האחרים,
בתערוכת "קוברה" באמטטררם ,הציבו
אבן דרך .כשם שמלחמת עולם אחת
קורם לכן ,מקברט וולטייר בציריך,
דרך פאריז ,פרצה ה"דארא",
שבעקבותיה בא המניפסט הסוריאליסטי.
אמנים אינם אבני ררך .הם אבני ררך
מהלכות ,בררך שאותה סללו.
היום ,כמעט  40שנה לאחר ההתפרצות
הראשונה ,אלשינטקי נראה למרחוק,
משני צירי האוקינוט המפריד בין
אירופה לאמריקה :צייר בעל מוניטין,
השפעה ,מנהיג ,אחר מגרולי
אמני זמננו ,ייחורי.

בראשית שנות ה"  ,50בפאריז ,התוורע
אל וןאלאט טינג ,משורר וציה יליר
שנחאי המהגורר בניו'ורק.

יש המורחים ,או שוטח'ם צבע.
ויש השוטח'ם או המורחים קו.
אלשינטקי ,רושם צבע.

משוררי טין ויפאן ,כוהבים את
שיריהם במכחול ,על נייר אורז.
לא רק האוה המצויירה עצמה ,אלא גם
משיכת המכחול האישיה של המשורר,
היא חלק מהשיר עצבןו .משורר ,הוא מי
שיש לו כהב יר .אלשינטקי נטע
ליפאן ,ללמור קל'גרפיה ,בביה טפר
למשוררים .וכך אה שיריו ,הקרויים
המונות ,הוא פצייר כמו שפציירים
תמונה ,הקרויה שיר.

הוא חורט וצורכ בנחושה .כוהב
על אבן· פצייר על נייר שנכתב מאוה
שנים לפניו ,טפרי חשבונוה של
נוטריונים מהפאה ה"  . 18נייר ,בר ,ריו,
צבע ,לוחיות מהכת ומשטחי אבן ,הוא _,
נוגע בהם ונוהג בהם כמו שרק גאון או
רק ילר יורעים לגעה .אולי כפרפראזה
על רברי נביא אחרית הימים:
"ונער קטון נוהג בם:
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המלה היא חלק מהציור ,הכותרת בלתי
נפררת מהתמונה .כותרוה אלשינסקי
הן ראייה עולם ,לפחות אוהו עולם של
בר ונייר ,וכפי הבראה יוהר .הכותרת
משהקפה בתמונה המשהקפת בכוהרת.
אם להזרקק לפטאפורה של חפץ וראי,
אצל אלשינטקי שניהם הופכים
לאחרות.
אני מעז לומר שאלשינטקי הוא גרול
הרשמים של יפינו ,אחר מגרולי
הרשמים של כל הרורוה.
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ב , 1958-בפאריז ,בבוקר ,שמעהי
מהקומה שמתחתי ,צלילי קלרינט:
קונצרט לאותו כלי ולתזמורת
של מוצארט.
יררתי קומה ,צלצלתי ברלת .בפנים,
היה איש עם קלרינט ,ועל הפטפון
הטהובב הקליט .התקליט היה
ההזמורה ,ביקשהי טליחה על ההפרעה.
האיש היה אלשינטקי,
ההפרעה שלי ,נמשכה מאז.
עמוט קיבן
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