
בה אלמנטים קסומים סוגה הוא, ריאליזם מאגי או ריאליזם פנטסטיהידוע גם כ, ריאליזם קסום
,ספרותית אף על פי שלרוב מתייחסים אל הריאליזם הקסום כסוגה. מופיעים בסביבה טבעית וריאליסטית

.ובאמנות ויזואלית קולנועמושג זה מופיע גם ב

בה, בניגוד לריאליזם. פנטזיהל ריאליזם :אנרים'המשלב בין שני ז סגנון כתיבה הריאליזם הקסום הוא
בריאליזם, בה הכתיבה מתארת את הבלתי מתקבל על הדעת, ולפנטזיה, הכתיבה מחקה את המציאות

.טבעי או הפנטסטי מתקבל בסיפור כדבר הטבעי ביותר-הקסום החלק העל

ר הגדיר'פרופסור מתיו סטרצ. הוא נרחב ויכול להתאים לסיפורים רבים ושונים" ריאליזם קסום"המושג 
מה שמתרחש כאשר לתוך רקע ריאליסטי ומפורט היטב חודר משהו מוזר מדי כדי"ריאליזם קסום כ

".להאמין לו

פרנץ, מבקר האמנות הגרמני, 1955עוד שהמושג ריאליזם קסום הופיע לראשונה בהקשרו המודרני בשנת 
כשהתייחס לסגנון ציור שידוע כ״אובייקטיביות החדשה״, 1925השתמש בו לראשונה בשנת , רוך

).Neue Sachlichkeit: בגרמנית(

כיוון שריאליזם, אך שונה ממנו, סוריאליזםרוך האמין כי ריאליזם קסום מתקשר ל"נאי זאכשלישקייט" 
,הכרתית-בניגוד למציאות התת, קסום מתמקד בחומריות ובקיומם הממשי של דברים בעולמנו

.הפסיכולוגית והמחשבתית אותה חקרו הסוריאליסטים

נתפש אצל אמנים אמריקאיים כגון איבן-בלתי ריאליזם המונח ריאליזם קסום שימש במטרה לתאר
בניגוד לשימושו, עם זאת. 20-של המאה ה 50-וה 40-במהלך שנות ה, טוקר' ורג'פול קדמוס וג, אולברייט

אלא דווקא, קסומה לאו דווקא כוללת תוכן פנטסטי או קסום-אמנות ריאליסטית, בתחום הספרות
.ריאליסטיות-מסתכלת על השגרתי דרך עדשות מסתוריות או היפר

בנובמבר  נפטר 1897בפברואר  נולד Ivan Le Lorraine Albright; 20: באנגלית( איוון לה לוריין אולברייט
לימודי הדמויות, פסל ומייצר הדפסים אמריקאי הנודע ביותר בזכות דיוקנאותיו העצמיים, היה צייר) 1983

הוא מסווג לעיתים קרובות בקרב מציאות הקסמים ולעתים, בשל הטכניקה והנושא הכהה שלו. וחיי הטבע
איוון הגיח לסצנת האמנות האמריקאית בשנות, ממשפחת אמנים ובעלי מלאכה".אדון המקאברים"מכונה 

הדהים והרגיז את, הוא זעזע. השלושים והקים מוניטין כאחד המסתוריים מבין הריאליסטים האמריקאים
רצונו להבליט את הפרטים הבשר והמצב האנושי  ., ציבור הצופים באמצעות דגשו על שבריריות הגוף

. והמרקמים הזעירים של כל משטח דרש ממנו לעתים קרובות להשקיע שנים או עשרות שנים בציור יחיד

המאגר החשוב ביותר של, את עבודותיו של איוון אלברייט ניתן למצוא במוזיאונים ברחבי ארצות הברית

.יקאג'יצירותיו נמצא במכון לאמנות בצ

הידוע ברבים בזכות ציורי, היה אמן אמריקאי) Paul Cadmus; 1904-1999 :אנגליתב( פאול קדמוס
ציוריו. הוא גם הפיק רישומים רבים של דמויות גברים בעירום. אינטראקציות חברתיות בסביבה עירונית

  .ריאליזם קסום משלבים אלמנטים של ארוטיקה וביקורת חברתית בסגנון המכונה לעיתים קרובות

ארד פראנץ'ג

קולגה ובן זוגו של קדמוס

יצירותיו. צייר פיגורטיבי היה אמריקאי) 2011במרץ  27 - 1920באוגוסט  5( וניור'ג, קלייר טוקר'ורג 'ג
הנושאים שלו מתוארים באופן טבעי סוריאליזם ו פוטוריאליזם ,ריאליזם חברתי ,ריאליזם קסום קשורות ל

משמעית ובצמידות מדאיגות כדי-בפרספקטיבה דו, אך התמונות משתמשות בגוונים שטוחים, כמו בתצלום
יק או'הוא לא הסכים לאסוציאציה של עבודתו עם ריאליזם מג. להצביע על מציאות מדומיינת או חלומית

אבל אני, אני אחרי שצייר את המציאות כל כך מרשים במוח שהוא חוזר כחלום, "כפי שאמר, סוריאליזם
האקדמיה הלאומית הוא נבחר ל, 1968בשנת  ]2[."או פנטזיה, לא אחרי שצייר חלומות ככאלה

טוקר היה אחד מתשעה מקבלי. האקדמיה האמריקאית לאמנויות ומכתבים והיה חבר ב לעיצוב
]3[.2007בשנת  המדליה הלאומית לאמנויות -ה

עבודות עם נושאים חברתיים

( ארוחת צהריים ]8[),1956-1957( חדר ההמתנה ),1955-1956( הלשכה הממשלתית ]7[),1950( הרכבת התחתית
ר ),1964   החלטת תאגיד ),II (1982חדר המתנה  ),1967( כסספר
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אקספרסיוניזם אך נפלה מאור הזרקורים כאשר, עבודתו של טוקר זכתה להערכה רבה, בסוף שנות הארבעים והחמישים
בשנותוהשלים אחת לשלושה ציורים בכל שנה, במשך כמה עשורים צייר טוקר בהכרה מועטה. צבר פופולריות מופשט

.20-השמונים הוא התגלה מחדש וחגג אותו כאחד הציירים האמריקאים המיוחדים והמסתוריים ביותר במאה ה 

קולטן או מתרגם, אני מרגיש שאני כלי פסיבי. אני לא באמת חושב שאני יוצר: "התיאוריה האמנותית שלו ניכרת בציטוט
כל ציור. חלמון ביצה ואבקת פיגמנט, הוא ערבב את צבעיו באופן שיטתי באמצעות מים.הדבר המרתק בציור הוא הגילוי

הינה שיטת ציור מייבשת מהירה ומייגעת שקשה לשנות טמפרה .אלא גם שקול באופן אינטלקטואלי, לא רק בוצע בקפידה
טוקר בילה ארבע עד שש שעות. ושיטה מכוונת זו התאימה לנטייה ולתיאוריה האמנותית של טוקר, לאחר היישום

ובנה לאט ובכוונה צבע, במשך כארבעה חודשים בכוונון עדין של כל חלק, שישה ימים בשבוע, מרוכזות בעוצמה בכל יום
עבודותיו חושפות. אך ההשפעה הכוללת של כל אחת היא מעורפלת וחידתית, הנושאים של עבודותיו אמנם פשוטים.וממד

ולוכדות פואטיות, סצנות אלה מכוסות בטונים מיתיים. רחוקה ועוינת, לעתים קרובות סיטואציות מחרידות בחברה מכנית
לעתים קרובות הם. עם פנים דומות למסכה, הפרטים המיוצגים כללים ופשוטים מפירוט. תחושות של אימה וחוסר נחת

הם נראים. ולכן הם נראים יותר סמלים של בני אדם מאשר אנשים אנושיים ממשיים, משלבים תכונות מיניות וגזעיות
.אינם מסוגלים להשתלט על קיומם, המומים מסביבתם ולבושם

הוא הקדיש ציורים.ניכור ואמונה דתית, הזדקנות, צער, מין, מוות, הנושאים שעבודותיו מתמקדות בהם כוללים אהבה
טוקר גדל .וחקר וריאציות אפשריות רבות כדי לבטא באופן מלא את הרעיונות המורכבים שהועברו, רבים לנושא יחיד
ועבודתו משקפת גם את הזכות שלו וגם את האמפתיה שלו לבעלי פחות, במשפחה אמידה
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