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1
"חיים לרשת", עורכת הילה 
Long Play ולדמן, סטודיו
 2013, משך הסרט 20 דקות.

2
זאב־וולף הייבלום. נולד 
ב־1.4.1907, נפטר ב־9.5.1969. 

3
חנה דיין, בשיחה עם המחברת 
יוני-יולי 2014 — כל המובאות 
במאמר מדברי האמנית, אלא אם 
מצוין אחרת. תודה ליעל גלעת, 
חברת גבעת עוז בשנות ה־70, על 
שחלקה עמי מידע ותובנות.

4
המחזה טרופע טאנענצאפ 
למשל, שהעלתה הקבוצה 
)ביסודו המחזה "שני קונילמל" 
מאת אברהם גולדפדן עם סיפור 
מסגרת שהוסיף וייכרט(, מאיר 
את ימי ההתהוות של תאטרון 
היידיש וקבוצות השחקנים 
הנודדות.

5
בין השאר הציג זאב הייבלום 
בתיאטרון האוהל בהצגות: 1954 
— "חנות בפינת הרחוב" )תפקיד 
ראשי(, "סוף העולם", "מתחת 
לגשר". 1955 — "זהירות! סיבוב 
מסוכן!" 1956 — "דונה גרציה", 
"כוכב השחר". 1957 — "הפונדק", 
"נשי וינדזור העליזות", "הפואמה 
הפדגוגית", "שולמית". 1958 

ִאלמה נשארה נימה אחת 

"התאטרון שכה אהבת נתן לי השראה ליצירה. באהבה, חנה דיין". כך חתמה חנה דיין 
את הסרט שהופק באחרונה על חייה ויצירתה.1 האב, זאב־וולף הייבלום, היה חבר־

שחקן בקואופרטיב ה"יונג טעאטער", תאטרון יידיש תוסס בוורשה עיר הולדתה של 
חנה.2 בארץ עיברת וולף את שמו לזאב אבל "יידישיסט" היה ונשאר גם אחרי מוראות 
המלחמה. נדמה ששורשי העומק בתרבות התאטרון והיידיש של אביה השפיעו על 

האמנות של חנה דיין ועל לוז יצירתה, הדיוקן ברשת ברזל.
אבי שנפטר בגיל 61 היה האדם הכי אהוב עלי, האדם שאהב אותי יותר מכל אדם 

לאבא  ומפותחת.  עמוקה  היתה  ביידיש  שלו  האמנות  יידישיסט,  היה  אבא  אחר. 

היו הרבה ידידים, הם היו מתכנסים, מדברים יידיש, מספרים בדיחות. אני מאוד 

אוהבת יידיש וכשאני רוצה לנחם את עצמי ולעשות לי טוב אני שמה לי דיסקים 

ביידיש. אבא שלי אף פעם לא דיבר על השואה ורק סיפר על התאטרון בוורשה 

לפני המלחמה ועל הנושאים המעניינים שהעסיקו אותו. התאטרון היה כל עולמו. 

אהבתי את אבא, אהבתי את התאטרון. היכרתי את מיכאל וייכרט, שייסד את היונג 

את  אותו.  העריך  מאוד  אבא  שלי.  לחתונה  הגיע  גם  וייכרט  בוורשה,  טעאטער 

את  לי  הסביר  והוא  מרותקת  ישבתי  לתאטרון,  אתי  שילך  לאבא  עשיתי  המוות 
אמנות הבימה, המשחק, התפאורה.3

ובווילנה  בוורשה  פעל  האב,  של  בחייו  חשוב  כה  שהיה  טעאטער"  ה"יונג  תאטרון 
ברוח תנועת הפועלים היהודית ה"בונד". הבמאי וייכרט ושחקניו האמינו בחיוניות 
החיים והתרבות היהודית בפולין, בהשפעתה החברתית העמוקה של אמנות התאטרון 
וחתרו לגבש שפת ביטוי חיה של השכבות החברתיות העממיות. הם פיתחו חשיבה 
חדשנית של תאטרון, כגון ביטול הבמה, פעולת שחקנים מתוך קהל הצופים ועוד.4 
הפועלים  לתאטרון  הצטרף כשחקן  לארץ,  הייבלום  הגיעו של  עם  לאחר המלחמה, 
"אוהל", והיה חבר קואופרטיב "זוטא", קבוצת תאטרון שהקים המחזאי והשחקן היידי 

זיגמונט טורקוב.5

ָּפִנים
על עבודותיה  של חנה דיין

גליה בר אור
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חנה ואביה, זאב־וולף הייבלום, 1948
Hannah and her father, Zeev Wolf Heiblum, 1948

— "אסיר מס' 72". הוא הצטרף 
לתאטרון "זוטא" בהנהלת 
זיגמונט טורקוב, והציג ב"זעקת 
השתיקה" )מחזה מקורי של יגאל 
לב( וכן בהצגת 'הבימה' 1961: 
"טוביה ושבע בנותיו". 

6
ראו רחל רוז'נסקי, "האמנם שפה 
'זרה וצורמת'? לשאלת יחסו של 
בן גוריון ליידיש לאחר השואה", 
עיונים בתקומת ישראל, 15, 
.482-453 ,2005

חנה דיין התחנכה בקיבוץ חולדה בשנות הארבעים־חמישים. החינוך שקיבלה היה 
מטבע הדברים ציוני, קיבוצי, מגויס ומגייס, ובכל זאת נדמה שדפוסי העומק התרבותי 
שנטמעו בה קשורים דווקא באביה. דרך עולמו של אביה חייתה את עולם התאטרון 
ונחשפה לתרבות היידיש — לכאורה היפוכה הגלותי של תרבות הקיבוץ. ואולי תיאור 
דיכוטומי זה לוקה בחסר, שהרי חנה דיין זוכרת מתקופת הילדות והנעורים דווקא את 
החיבוק שקיבלה תרבות היידיש של אבא בקיבוץ: "נכון שאני לא אובייקטיבית אבל 
כשאני פוגשת אנשים מחולדה כולם מדברים על אבא. כשהיה מגיע לביקור היה נותן 

ערבי קריאה ביידיש, והחברים התפעלו ממנו ונהנו בצורה בלתי רגילה". 
בחברת המהגרים בישראל אחרי קום המדינה, שפת היידיש פעמה מתחת לפני 
יידיש, תרבות־ וטהרנות הציונות.  גוריון6  בן  וחרמות של  הקרקע, על אף איסורים 

תשתית של מה שנתפס כגולה אך גם של המקום הזה, נדחקה והודחקה ובסופו של 
שפה.  של  תרבותית  לחיוניות  הכרחי  תנאי  מחדש,  ההפעלה  מנגנון  בה  הותש  דבר 
בין המסמכים שנשמרו בבית חנה דיין נמצא עותק כרזה המזמינה ל"נשף ספרותי־
אמנותי" ביידיש בחסות הוועדה לעולים חדשים של מפא"י בבית החלוצות. הערב 
כלל "הקראת רציטציות" על ידי הייבלום מאת פרץ, שלום עליכם, צייטלין, איציק 
ערבי  ארצה.  האב  של  הגעתו  לאחר  סמוך   —  24.10.1947 שבת  ליל  המועד,  פפר. 
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חנה הייבלום )דיין( עם הגיעה ארצה, קיבוץ חולדה, 1943
Hannah Heiblum (Dayan) on her arrival in Palestine, Kibbutz Hulda, 1943

7
"מרציפנים" מאת קדיה 
מולודובסקי, בימוי יעקב 
רוטבאום.

קריאה ושירה ביידיש רווחו בארץ, וקיימים ברקע חייהם של בני דורה של חנה דיין. 
אלא, כמו באותו סיפור חסידי, הדור השני עוד זכר שהיה מזמור, בדור השלישי, דור 
בנותיה, נמחה רווח מקומו החסר — אבד המזמור ונשכח. חנה דיין מספרת על מחזה 
מוזיקלי לילדים שאביה אהב לשיר לה ולימד אותה על־פה, היום, כך ציינה בצער, לא 
נותר זוכר ומכיר. לבקשתי החלה לשיר, מציגה תפקידים, "עכשיו הילדים" ו"עכשיו 
האופה", נעצרת פה ושם במאמץ להגות מנבכי הזיכרון — היידיש נוקשת סמוכה וזרה 
כמו פיסות חרס על חוט. שאלתי, למי ומתי שרה אותו. "זה בדיוק העניין, שלא היה 
לי בשביל מי לשיר אותו, יידיש לא עניין אף אחד". אחר כך אישרה בהתרגשות את 
השערתי שמדובר ב"מרציפנים" מאת קדיה מולודובסקי. מחזור שירים שהיווה את 
שיאו של המופע המוסיקלי האחרון ביידיש לילדים שהציג היונג טעאטער בפולין 
בת  וילדתם  הורים  הייבלום,  משפחת  לפולין,  הגרמנים  צבאות  פלשו  אז  ב־7.1939 

השלוש, נמלטו בדרך התלאות לכיוון ברית המועצות. 
הזיכרון הראשון של חנה לא מגיע עד וורשה ערב המלחמה או ברית המועצות, 
היא  זכרונות.  קרעי  סיפורים,  בשברי  אצלה  מעוגן  השאר  וכל  בארץ,  מתחיל  הוא 
הגיעה ארצה ב־1943, בת שש, עם קבוצה של "ילדי טהרן" שהועברו מבתי מחסה 
בברית המועצות דרך טהרן ארצה, ונקלטה בקיבוץ חולדה אצל משפחה מאמצת. זו 
נקודת הראשית — מה אירע עד אז, כמו נמחק מהזיכרון, היא נותרה ילדה קטנה בלי 
קרוב ומודע. היא זוכרת שהיתה כה צמאה לקרבת משפחה שכאשר שמעה את השם 
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8
הם נישאו ב־1965. יואל ג'ימי דיין 
נולד ב־1929 נפטר ב־2010.

9
ביאליק,"אחרי מותי".

לולה הייבלום הודיעה חנה שהיא קרובת משפחה של אישה זו שלא הכירה. בחולדה 
טרחו, חיפשו ואף מצאו את לולה הייבלום — שהתגוררה בקיבוץ דגניה — אך היא 

תמהה, לא היה ולא נברא, שום קרבת משפחה.
חנה לא זוכרת דבר מרוסיה וממוראות המלחמה. אביה ואמה, שנפרדו זה מזו עוד 
בברית המועצות, הגיעו ארצה לבסוף, בשלהי שנות הארבעים, וכל אחד מהם נישא 
כיוונה לשסע בזיכרון,  ואולי  ילדת מלחמה" היתה אמא שלה אומרת,  מחדש. "את 
להתקה, למחיקה. הקרע, כך ניתן לשער, מהווה חלק בלתי נפרד ממרחב בחירותיה 
בעבודת האמנות. האמנות הישראלית המוכרת, אמנים ומגמות מרכזיות, לא הטביעו 
חותמם על יצירתה של חנה דיין וכן נעדרת מעולמה ועבודתה רוח תנועת הקיבוץ 
הארצי — אף שחברה לבעלה, ג'ימי )יואל( דיין, דמות מרכזית בקרב הגרעין ההונגרי 
של תנועת השומר הצעיר שייסד את גבעת עוז, קיבוץ שבו חייתה רוב שנותיה.8 שנים 
אלה, שנות ה־70-60, תקופה סוערת בקיבוץ, בפוליטיקה, בחברה, באמנות — נדמה 
שלא הותירה את רישומה בעבודתה. עולמה של חנה דיין כמו שרוי מחוץ לכל אלה, 
יונק את עורק חיותו ממקורות שמעבר למקום הזה. אבל הּבנות שהביאה לעולם בארץ 
ובקיבוץ הן באמת מכאן, שמותיהן מלבלבים תקווה ואתוס ישראלי מקומי בהחלט, 

נורית ורקפת. 
בפער הזה שבין העולמות אולי נעוץ משהו מיסוד הבחירה של חנה דיין ברשת 
הברזל, חומר לא שגרתי לעבודת דיוקן, ראש עד הכתפיים )פרוטומה(, דיוקן המתמקד 
הכולא  עם  מזוהה  וגמיש,  חוסם  ברזל,  רשת  הזה,  הקשה  החומר  אדם.  של  בפניו 
והלוכד, וגם עם המבט לעולמות אחרים. רשת הברזל היא רשת בניין, חומר מהחיים 
המשמש לקונסטרוקציה, יסוד למבנה הנישא על כרעיה ולעתים על קרעיה. הרשת 
אוצרת־נוצרת חלל פנימי, ואקום, ריק, מובלעת, שיש בו מקום לפנטזיה. רשת הברזל 
נענית לקימור ולמתיחה, ובעיקר, אף אמנית או אמן אחר לא הפכוה לשפת אמנות 
הקשר  להן  שיש  הגבוהה  האמנות  בתחום  למגמות  התמסרה  לא  הרשת  מפורשת. 
אמנותי מובהק. במעבר לעולם האמנות, רשת הברזל היא חומר פתוח המאפשר לטוות 
רשתות משמעות חדשות. הרשת כמו משקפת מבנה נפשי, נותנת מקום למה שלא 
קיבל ביטוי, בפרפרזה ברוח ביאליק: כל הנימין דובבה, כמהה, צמאה, עגמה, נכספה, 
נימה אחת ִאלמה נשארה, ִאלמה נשארה עד היום. וצר, צר מאוד, כל ימיה זעה נימה 

זו, דומם זעה, דומם רעדה.9

ו די ן העולם: הסטו תאטרו

הסטודיו של חנה דיין בקיבוץ גבעת עוז מהלך קסם. פועל בניין שחיפש שקע למשוך 
חוט נעצר נטוע בפתח, משתאה. בדומה למוזאונים הראשונים שקמו באירופה לפני 
מאות שנים, ה"וונדר קאמר" או "חדר השתאות" מכונה גם "חדר פלאות" בעברית 
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שור, 1982, מסכה לחד גדיא סדר פסח בגבעת עוז, רשת ברזל, בדים וספוג 
Ox, 1982, had-gadya mask for a Passover Seder at Givat Oz, wire mesh, foam and fabric

— הסטודיו של חנה דיין גדוש בפריטים, משופע בריבוי עולמות מופלאים במרחב 
שלובים  הסטודיו,  הוא  לעצמו  עולם  תצוגה.  מרחב  וגם  סדנא  גם  שהוא  רב־ממדי 
המבט  הטפחות.  ועד  מהמסד  ואומנות,  מלאכה  ותרבות,  טבע  ומציאות,  פנטזיה  בו 
חובק פנורמה של גופים תלויים ומשתלשלים, מונחים ומזדקרים, עוד ועוד אביזרים, 
החיים,  עולם  נשקף  האופקיים  החלונות  מפתחי  מסכות.  חומרים,  מתקנים,  פסלים, 
ריצוד אור וצמחיה, שאון ממותן של כלי עבודה. בין חוץ לפנים מתקיים דיאלוג של 
הצורות,  המקצב,  החוץ,  עם  מתכתב  בסטודיו  הטבע  וריחוק,  קרבה  וסמיכות,  זרות 
שוכן,  הוא  הקיבוץ שבו  לעולם  עולם אלטרנטיבי  מייצג  הסטודיו  יכולת ההמצאה. 
שחלקם  מופע  ואביזרי  כתפאורה  נוצרו  מהפריטים  רבים  ממנו.  חלק  גם  אך  שונה 
משמשים עד היום חלק בלתי נפרד ממופעי החג בקיבוץ: חנוכיות רשת, "יודאיקה", 
ובחגי  תפאורה לחג החנוכה, עבודות בטיק לקישוט מרחב ההתכנסות בערבי שבת 
תשרי, מסכות חד־גדיא למופע הילדים — נקודת שיא בסדר הפסח הקיבוצי המתקיים 
בחדר האוכל של הקיבוץ. "המסכות באו אלי לגמרי באופן טבעי", כך היא מציינת. 
מאז חגי הפורים של ילדותה בקיבוץ נהגה מדי שנה בשנה להפתיע במסכה שהכינה 
לה מסכה  זכורה  הצבאי. מאותה התקופה  בזמן שירותה  גם  בכך  והתמידה  לעצמה 
של ז'אן דארק שעוררה התפעלות, אך עבודות אלה לא נשמרו. בנוסף למסכות יצרה 
יצרה  הקיבוץ  מהצגות  לאחת  ואביזרים.  פאות  וכן  ילדים  להצגות  תלבושות  מגוון 
זה  לניסיון  וציפורים.  חיות  של  דמויות  מעשרים  פחות  לא  של  ומסכות  תלבושות 

משמעות בעבודתה המאוחרת, הוא הוטמע בכוח הביטוי של דיוקנאותיה.
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חנה דיין בסטודיו, גבעת עוז יוני 2014, מאחוריה משמאל: דיוקן אביה שיצרה ברשת ברזל 
Hannah Dayan in her studio, Givat Oz, June 2014. To her left just behind her: A wire mesh portrait of her father  
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הסטודיו של חנה דיין הוא עולם טוטלי. בדומה לתאטרון היידיש, מתמזגים בו 
לבלי הפרד עולמות הנמוך והגבוה, המלאכה והיצירה, העממי והאמנות היפה, המונח 
אינו  דיין  חנה  בסטודיו של  המרחב  ארגון  הבמה.  בקדמת  והניצב  הקלעים  מאחורי 
דומה לסטודיו או לסדנא של אמני קיבוץ אחרים או אמנים בני זמנה שפעלו במרכז. 
לסטודיו הזה אין דבר וחצי דבר עם התמות של ההפשטה הישראלית, עם הפורמליזם 
על הקטגוריות המובחנות בו של נמוך וגבוה, עם מושג ה"מקום" המבסס את ה"כאן" 
ביחס ל"שם", בעוד ה"שם" הוא אמנות גבוהה באירופה או באמריקה. הסטודיו של 
חנה דיין גדוש בייצוגים מעגליים של אומנות ואמנות, כלי עבודה ופריטים לשימוש 
ולתצוגה, בלא חיץ. יש סדר באי־סדר של הסטודיו, עירוב תחומין של תאטרון ובלט, 
של  מוזרה  בוורסיה  אנושיים  טיפוסים  על  ודגש  עממית  ואמנות  ומלאכה  מוסיקה 

ריאליזם. לסטודיו הזה יש הגיון משלו. 
ארונית עץ ניצבת בפינה שבצדו המרוחק של הסטודיו, סמוך למטבח המאולתר, 
לצד שולחן התה שעליו מונחות כמה מזכרות. ארונית זו מאוכלסת בבובות של חנה 
נקודת  נפתחת  שממנו  האישי,  האינטימי,  המרחב  סביבת  את  המסמנת  פינה  דיין, 
המוקדמת  היא  העץ  בארונית  הבובות  קבוצת  הסטודיו.  מרחב  על  החולשת  תצפית 
בעבודות שיצרה חנה דיין. "למה התחלתי לעשות בובות?" היא מפנה לעצמה שאלה 
רטורית, "כי לא היו בובות", היא משיבה בפשטות ומוסיפה לאחר שהות למחשבה, 
שבילדות תמיד נכספה לבובה שמעולם לא היתה לה. את הבובות שלה תמיד יצרה 
הילדה  חנה  המועצות:  מברית  מעורפלת  זיכרון  תמונת  בה  מהבהבת  עוד  בעצמה. 
שרועה בבית חולים אי־שם ואישה מושיטה לה בובה נפלאה "מלובשת יפה שקשה 
לתאר," בובה מושלמת. מי האישה, לא ברור, חנה לא זוכרת את פניה, אבל הבובה, 
זו שייכת לתחום הפנטזיה המתנחלת דווקא בנקודת  אותה לא שכחה. אולי תמונה 
המוקד של הטראומה ואולי משהו בה ניתן לשייך ליסוד המציאות — אין דרך לוודא 
מי, כיצד, אימתי. הבובה, כך או אחרת, מקומה בשורש נשמתה של חנה דיין: "עד 
מקום  לבובות  היה  בארץ  גם  הבובה".  על  חושבת  כשאני  צמרמורת  לי  יש  עכשיו 
חשוב בחייה. זכור לה שאחת הילדות בחולדה שיחקה בבובה ושיתפה את חברותיה, 
חנה לא חברה אליהן אלא יצרה לעצמה בובה עשויה מנייר אלומיניום. במהלך שנות 
הנעורים פיתחה את מלאכת יצירת הבובות, בובות עשויות חומר רך המלופף על נייר 
אלומיניום ועטוף בגרב ניילון המקנה לעור הבובה רכות וחושניות. הבובות שיצרה 
היו קשורות רובן ככולן לעולם הבמה ובעיקר לעולם התאטרון. התלכדה בהן הכמיהה 
מילדות לבובה, עם הערגה לעולם התאטרון, עולמו של אבא. היא לא למדה מחול 
ובוודאי שלא התנסתה בבלט, וגם תאטרון או משחק לא למדה אך השתתפה בהצגות 
בית הספר בחולדה. אבא שלה לימד אותה את כל מה שידעה אודות התאטרון והרבה 
יותר, הוא נטע בה את התשוקה והחוש לתאטרון. "אבל", היא מוסיפה, "בבוא הזמן, 
ולא למשחק. אהבתי לאמנות  לא לבלט  בכישרונות מתאימים,  ניחנתי  הבנתי שלא 
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עז, 1982, מסכה לחד גדיא סדר פסח גבעת עוז, רשת ברזל, בדים וספוג
Goat, 1982, had-gadya mask for a Passover Seder at Givat Oz, wire mesh, foam and fabric
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בובות, מימין לשמאל:  חלום ליל קיץ, 1949, זעקי ארץ אהובה, 1953, בלט, שנות ה־50
Dolls, clockwise from left: Cry, the Beloved Country, 1953; A Midsummer’s Night Dream, 1949; a ballet scene, 1950s
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מתוך דפי הכנה להרצאה בעת 
שהוצגה תערוכת עבודותיה 
בבית וילפריד ישראל, 1977, 
ארכיון חנה דיין גבעת עוז.

11
למרבה הצער נערך באחרונה 
שיפוץ במקום וניסיוני לאתר 
את 'לאה מהדיבוק' של חנה דיין 
לא צלח.

12
ראו למשל עבודותיה של אדית 
סמואל )1907, אסן, גרמניה — 
1964, ישראל( שיצרה בובות 
בגרמניה והגיעה ארצה ב־1939 
וכן עבודותיה של רבקה סטרק־

אביבי 1895, ליטא, — 1979, 
ישראל( שלמדה אמנות בוילנה, 
עלתה ארצה ב־1914 והשתלמה 
בבית הספר "בצלאל" בירושלים. 
מאוחר יותר פעלה אירה 
ראוכוורגר שתערוכת עבודותיה 
הוצגה במשכן לאמנות עין חרוד  
בשנת 2011 בלוויית קטלוג.

היא  עבורה,  נגישות  היו  תאטרון  הצגות  הבובות".10  בעשיית  ביטוי  קיבלה  הבימה 
איך  לדעת  סקרנית  מאוד  "הייתי  בתאטרון.  לבקר  והרבתה  השחקן  לאביה  חברה 
הדברים קורים, איך התפאורה עובדת, מה קורה מאחורי המסך, והייתי תמיד נכנסת 
עם אבא אל מאחורי הקלעים, העולם המופלא של התאטרון היה לי למקור השראה 
בלתי נדלה". באשר לבלט, באותה התקופה לא ניתן היה כמעט לחזות בארץ במופע 

בלט של ממש ואת מושגיה שאבה מסרטים ותצלומים. 
והיא  בה  מתמקדת  המצלמה  בצילום.  מלווה  בסטודיו,  דיין  חנה  עם  השיחה 
ניכר באישיותה קודם לכן והנוכחות  מתעוררת לחיים, מקרינה חיוניות בתדר שלא 
כפי  בתה,  של  האמנותיות  לנטיות  אמה  התנגדה  בנערותה  בולטת.  שלה  הבימתית 
שהתנגדה לחיי התאטרון שבהם בחר אביה, היא לא האמינה בכישרון הבימה והאמנות 
שלה ודחתה ככלל דרך חיים זו, אם ניחנה בתה בכישרון ואם לאו. היא סברה שעדיף 
לבסס חיים אחרים, חיים טובים ומסודרים בלא מחסור. אביה של חנה היה מבחינה זו 
ההיפך הגמור מאמה, לא היה מאושר ממנו כשחנה מצאה את דרכה באמנות ונסחפה 

לעבודת היצירה.
אחר  המתחקות  ובובות  בובות־רקדניות  ליצירת  עברה  לילדים  משחק  מבובות 
דמויות מעולם התאטרון. בתחילה יצרה בובות יחידות, כל בובה לעצמה, אך במהלך 
הזמן פנתה לבניית סצנות המורכבות ממספר דמויות במחול או במשחק תוך יצירת 
דיאלוג של התרחשות בימתית ותנועה. בהשראת חוויית הצגת 'הבימה' שבה צפתה 
עם אביה, "זעקי ארץ אהובה" )תאטרון 'הבימה', 1953, בכיכובם של מסקין ורובינא(, 
יצרה זוג רקדנים מחוללים על משטח במה, סצנה המתמצתת את עוצמת התשוקה, 
החושניות וכוח התנועה. "בעיני רוחי ראיתי את הבובות רוקדות", כך סיפרה. דמותה 
של רובינא שימשה ליצירת בובה נוספת, רובינא בתפקיד לאה מהצגת "הדיבוק". היא 
'הבימה' והעניקה לה את הבובה  ביקרה את חנה רובינא בחדר השחקנים בתאטרון 
האורחים  בחדר  כבוד  אחר  שהוצבה  היצירה,  את  העריכה  שרובינא  נדמה  במתנה. 
שלה. רובינא הזמינה את חנה דיין לביתה, הודתה לה והעניקה לה אלבום של ליאונרדו 
דה־וינצ'י בחתימת ידה, "הייתי בעננים, כל כך הערצתי אותה" סיפרה חנה דיין. עם 
בתל־אביב,  התאטרון  למוזאון  דיוקנה  בובת  הועברה  ב־1980,  רובינא  פטירתה של 

לחדרה המשוחזר של חנה רובינא.11
כבר  ה־50  שנות  ובשלהי  משלה  ואופי  קו  הבובות  ביצירת  פיתחה  דיין  חנה 
מהווה  במרכז  ראשונה  יצירות  תערוכת  אביב.  תל  "עקד",  בגלריה  יצירתה  הוצגה 
לעבודתה.  עתיד  שיש  ותמיכה  חיזוק  האמנות,  מעולם  חיובי  משוב  הכרה,  של  סוג 
מובן מאליו שהרי בארץ לא התבסס סטטוס  זה  אין  בובות  ביצירת  כאשר המדובר 
יצירתן לא קבלה  בובות אך  בובות. אמנם פעלו בארץ אמניות  ליצירת  של אמנות 
את המקום הראוי לה.12 בשנות נערותה של חנה רווחו בארץ בעיקר בובות פולקלור 
של חרדים עם ספר תורה, בדואים, תימנים או קיבוצניקים חבושי כובע טמבל, בובות 
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13
רחל אנגל, "גואשים ובובות 
ב'עקד'", מעריב, 14.8.1959.

חנה דיין, שלהי שנות ה־50
Hannah Dayan, late 1950s

עמים לאומיות ששווקו לצורכי תיירות ולא בובות ששוקע בהן ביטוי אישי ייחודי 
הווי  של  ייצוג  במוסכמת  או  מקומיים  בטיפוסים  עסקה  לא  דיין  חנה  אמנות.  של 
ואותנטיות, הדגש בעבודתה היה על קסם המופע ומחוות עולם הבמה. עוד בראשית 
דרכה ראתה בבובות שיצרה יצירת אמנות לעצמה ולא מלאכת יד. הבחנות חוצות בין 
אמנות יפה, פולקלור ואמנות קישוטית לא דברו אליה, לא היו מעניינה. הבחירה שלה 
בדרך האמנות, בדומה לעמידתה האיתנה מאחורי כל מה שנוצר על־ידה, היתה חד־
משמעית ובלתי מתנצלת. גם אם חוותה תקופות משבר ארוכות שבהן לא יצרה, הרי 
אמונּה בעצמה — שאותו, כך נדמה, נטע בה אביה — היה חזק ואיתן ממהמורות הדרך. 
ואכן, בעקבות התערוכה בגלריה "עקד" התפרסמו מספר ביקורות אמנות משבחות. 
אמנות  יצירת  אלה  בבובות  שראתה  אנגל,  רחל  האמנות  מבקרת  כתבה  למשל  כך 
לכל דבר: "ה'דמויות' עשויות לפי מיטב חוקי האנטומיה וניכר יפה כי חנה שולטת 
בידיעות במלאכת הפיסול. אין למעשה בין הבובות הללו ובין פסלים של ממש אלא 
שהתוודע  בארץ  ההנפשה  סרטי  מחלוצי  גרוס,  יורם  ובחומרים".13  במידות  ההבדל 
לעבודתה בתערוכה, הזמין אותה ליצור בובות לסרט פרסומת על־פי קריקטורות של 
דוש. עבודתה זו עלתה יפה אבל לא זה היה הכיוון שבקשה לעצמה וליצירתה, היא 
לא בקשה לעסוק בעולם הקריקטורה, אף שהגרוטסקה לא היתה זרה לה. יעברו שנים 
לא מעטות עד שתצליח לצקת את תשתית ההתנסות הממושכת שלה ביצירת בובות 

ומסכות לנדבך חדש של יצירה בפיסול. 
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כוח  מוטמע  פעם,  של  הבובה  מהדהדת  אכן  זה,  קטלוג  במרכז  הניצב  בפיסול 
הביטוי העז של התאטרון ועולמות פנימיים של חוויה נפשית — תרבות עומק של 

תקופה שלמה שנותרה במידה רבה סמויה מעין.

נפחים  נה  רישום שבו קו 

ספר  בבית  אמנות  ללימודי  חנה  פנתה  המרכז  באזור  הצבאי  שירותה  במהלך  עוד 
לבית  הקבלה  במפגש  עבודותיה  את  שבחן  מוקדי,  משה  הצייר  בתל־אביב.  "אבני" 
הספר, הפנה אותה למגמת הפיסול באומרו: "יש לך קו של פסלת שיוצרת נפחים". 
ומורה מרכזי במגמת הפיסול,  המנחה של חנה ב"אבני" היה משה שטרנשוס, פסל 
אך לה זכורות בעיקר התובנות שקבלה ממשה מוקדי, אף שלא נכחה בשיעורי הציור 
שלו. מוקדי הוא שהנחה אותה בסדרת ה"לאווים": לא לרשום "מתחת לשולחן" רישום 
מתנצל, לא להתמסר לרישום של קווים קטנים חתוכים. הוא נטל את ידה בידו והראה 
לה, "ככה", איך מותחים קו מתמשך, משוחרר, עצמאי. באשר לעבודת הפיסול, היא 
לא צלחה בידיה. חנה לא אהבה את העבודה בחומר וגם לא את המבנה הקלאסי של 
לימודי הפיסול. לא התאימה לה דרך ההוראה המכוונת ליצירת תשתית של צורות 
בסיסיות )עיגול, קובייה(, כפי שהנחה שטרנשוס בשיעוריו. כמו כן, העיקו עליה מאוד 
המכשולים הטכניים — הלימודים בבית הספר נסמכו על עבודת יצירה בבית, לה לא 
וחזור  והיא התקשתה בהעמסת העבודות הכבדות הלוך  היה מרחב ליצירה בפיסול 
מהבית לבית הספר. באותה התקופה התמקדה בעיקר ברישום מודל עירום. בבית ספר 
"אבני" למדה כשנה בלבד, ואחר כך המשיכה בכוחות עצמה שהרי מאז ומעולם היתה 
סרבנית לכל הנחיה דידקטית: "כשאומרים לי תעשי כך או כך, זה לא אני, אני צריכה 

קו שתופס, שלא יברח, לצייר טבע דומם או פוחלץ — זה לא זה בשבילי". 
מקצוע  השיכון,  במשרד  טכנית  כשרטטת  למחייתה  עבדה  מכן  שלאחר  בשנים 
חסר  לא  רישום  שנייר  מעיד  מאז  ששרד  הרישומים  תיק  הצבא.  בתקופת  שרכשה 
בית  אמנות.  לצורכי  שהוסב  שרטוט  נייר  לה, 
הספר שלה היה רישום מן החי והיא נהגה לבקר 
באורח קבוע בגן החיות של תל־אביב. "הקופים 

כבר הכירו אותי", היא מציינת. 
הקבלה  בפגישת  מוקדי  שהבחין  כפי 
בונה  ברישום  דיין  חנה  של  הקו  הספר,  לבית 
רישומי  תנועה.  מרחב,  עומק,  מסמן  נפחים, 
באחרונה  התגלו  החיות  בגן  שציירה  החיות 
בתיק קרטון נושן שהיה מונח שנים בארגז עץ 
בסטודיו והזמן שחלף לא פוגג את כוח חיותם. 

טבע דומם, שנות ה־50, פחם על נייר
Still-life, 1950s, charcoal on paper
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הקו   — הצל  כתמי  אזור  קווקוו  או  )קונטור(  צורה  רק  מגדירים  אינם  הרישום  קווי 
בו עומק. הקו הזה חופשי  ויש  והמרחב גמיש  יוצר מבנה תלת־ממדי  דיין  של חנה 
ממניירות ציוריות והוא חסכוני ומדויק, ניחן באיכות עצמאית. הגוף נתפס ברישום 
מזוויות מאתגרות וכן, מעניינת התפיסה הפרספקטיבית ואופי ייצוג מישורי הציור. 
קו כהה למשל, מייצג מישור סמוך. הרישום של חנה דיין אינו מהוסה או מהסס, כפי 
אישי  ל"סובייקטיביות" של כתב־יד  אין חתירה  הזמן,  בן  ברישום הישראלי  שרווח 
מנוסח השרטוט הטכני  בו משהו  הוטמע  ואולי  מגובש, החלטי,  הרישום  ואינטימי. 

שבו עסקה חנה דיין. 
רישום אצל האמן  בעבודת  דיין  חנה  יותר השתלמה  חמש־עשרה שנים מאוחר 
לאמנות  במכון  רישום  לימודי  של  טובה  חוויה  לה  שהעניק  נבון,  אריה  והמורה 
עם  הצטרפה  שאליו  עוז,  גבעת  בקיבוץ  חברה  היתה  כבר  התקופה  באותה  אורנים. 
נישואיה, קיבוץ הממוקם לא הרחק מאורנים. חנה השתתפה כסדר בשיעורי הרישום 
שבנה  הרישום  תרגילי  הספר.  בית  של  החוץ  שיעורי  במסגרת  שהתנהלו  נבון  של 
ולפתוח  ונועדו כל כולם לשחרר  היו מקוריים, מעוררי דמיון וחשיבה לא שגרתית 
את הקו החופשי של תלמידיו. הוא נתן תרגילים כמו לצייר ביד שמאל, לצייר צל, 
השתתפה  כן  כמו  המכלול.  את  ולא  בלבד  פרטים  לצייר  עצומות,  בעיניים  לרשום 
הקיבוץ  בסדנת  שהתקיימו  הארצי  הקיבוץ  תנועת  של  עיוניים  בקורסים  דיין  חנה 
בתל־אביב. אמנם העבודה על נייר לא הפכה לתחום מועדף בעבודתה של חנה דיין 
אך ניתן להשליך מהרישום שלה על עבודות הפיסול המאוחרות. כך למשל, בדומה 
לקו האלכסוני ברישום, הנותן נפח ועומק, מושתתת עבודת הרשת שלה על מתיחה 
אלכסונית המהווה את מרכז הכובד של הבנייה הנפחית. זו נקודת המוצא לעבודת 

הדיוקן המאוחרת ברשת הברזל.

חנה דיין שרטטת במשרד השיכון, סוף שנות ה־50
Hannah Dayan, technical draftswoman at the Housing Ministry, late 1950s
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פרט: דיוקן אורי מאיר, 1998, רשת ברזל
Detail: Portrait of Uri Meir, 1998, wire mesh
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נער על שפת הים, שנות ה־70, פחם על נייר
A Boy on the Beach, 1970s, charcoal on paper
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בגן החיות של תל־אביב, שנות ה־50, פחם על נייר
At the Tel Aviv Zoo, 1950s, charcoal on paper
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פרות, סוף שנות ה־60, פחם על נייר
Cows, late 1960s, charcoal on paper 
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בגן החיות של תל־אביב, שנות ה־50, עיפרון על נייר
At the Tel Aviv Zoo, 1950s, pencil on paper
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בגן החיות של תל־אביב, שנות ה־50, עיפרון על נייר
At the Tel Aviv Zoo, 1950s, charcoal on paper
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בגן החיות של תל־אביב, שנות ה־50, עיפרון על נייר
At the Tel Aviv Zoo, 1950s, charcoal on paper
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ג'ימי )יואל( דיין, שנות ה־70, דיו על נייר
Jimmy (Yoel) Dayan, 1970s, ink on paper
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ל  ברז רשת 

תקופת  וגם  חדשות  בהתחלות  רצופה  התלבטות  של  שנים  היו  ה־60  שנות  שלהי 
ב־1967  בדידות.  של  בתחושה  מלווה  קלה,  היתה  לא  בקיבוץ  ההיקלטות  משבר. 
המלחמה  ימי  בת־יומה.  תינוקת  ולחנה  המלחמה  פרצה  זאת  ולאחר  רקפת  נולדה 
בחוויית מלחמה.  הילדות  בהרס  מציפה שוב  גדולה,  אך החרדה  ספורים אמנם  היו 
ב־1969 נפטר אביה בלא כל התראה מוקדמת, כרעם ביום בהיר. התאטרון והבובות 
עבודת  לכיוון  ולפנות  דרך  לשנות  מוטב  אולי  התלבטה,  דיין  חנה  קסמם.  פג  כמו 
הגרפיקה או עיצוב תכשיטים. במצוקתה נפגשה לשיחת ייעוץ עם מזכיר ארגון אמני 
נגבה  מקיבוץ  ופסל  צייר  ברוך שנבר,  ימים  באותם  הצעיר,  הארצי השומר  הקיבוץ 
שבדומה לבעלה של חנה היה יליד הונגריה, חבר תנועת השומר הצעיר, שהגיע ארצה 
אחרי המלחמה. שנבר היה מעודכן באמנות הזמן, בעל אופקים רחבים וידע בתחומי 
הפילוסופיה ותולדות האמנות. הוא התלהב מהבובות של חנה דיין שבהן ראה יצירת 
אמנות ייחודית והמריץ אותה להמשיך ולפתח את עבודתה בפיסול ולנטוש את רעיון 

הסבת המקצוע לאמנות שימושית וגרפיקה.
ברשת הברזל החלה חנה דיין לעבוד כאשר ביקשה ליצור בובות בממדים גדולים 
וחיפשה חומר חזק יותר לקונסטרוקציה, עד אז עשתה שימוש בנייר אלומיניום לייצוב 
הבובות קטנות הממדים. עתה בנתה ראש בובה מרשת ועשתה ניסיון ראשון בכיסויו 
בפלסטלינה ושעווה. ראש נוסף יצרה בחומר רשת הברזל והותירה אותו חשוף. וכך 
היא מספרת: הגיע האמן רודא ריילינגר ואמר, למה לך לשים גבס על הרשת, תשאירי 
את הרשת חשופה. אז גיליתי שלרשת יש כיוון והתחלתי לעבוד עם הכיוון של הרשת, 

שמתי דגש על דברים שזורמים עם הרשת, לא דמויות אלא ציפורים למשל". 
החל בראשית שנות ה־70 עבדה חנה דיין במדיום הפיסול ברשת ברזל ונסחפה 
לעבודה במדיום זה, חומר העומד לעצמו, קל, מאפשר יצירת מבנים גדולי ממדים, 

חומר מרתק לעבודת הפיסול. 
 במהלך שנים ספורות פיתחה תורה בנויה של יצירה בטכניקה זו. בסיס העבודה 
מושתת על חיתוך הרשת בשני כיוונים, אנכי ואלכסוני, וחקירת אין סוף האפשרויות 
הגלומות בצורות השונות של כיווץ ומתיחה בכיווני האלכסון. היא התנסתה במגמות 
הרשת  העצמאית, של  הגמישה,  התנועה  מיצוי  תוך  זו  בטכניקה  עבודה  שונות של 
המתעקלת תוך מתיחה, השתקפות רשת ברשת ושילוב רשתות מסוגים שונים. הפיסול 
וכן פנתה ליצירה בהשראת הטבע, חיות וציפורים, תחום שגם  שלה הפך למופשט 

כיום משמש לה מקור השראה. 
ב־1976 הוצגה תערוכת עבודות בהשראת הטבע במוזאון "בית וילפריד ישראל" 
קיבוץ הזורע. אוצר המוזאון, גבי מענית, ידע להעריך את כוח ההמצאה של חנה דיין 
של  המיצוי  אופן  את  ורשת",  בחוט  "פיסול  שאצר,  בתערוכה  והדגיש  זו  בטכניקה 
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דרורים, 2003; כלב, 2005, רשת ברזל
Sparrows, 2003; Dog, 2005, wire mesh
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תכונות הרשת הייחודיות בפיסול של חנה דיין. התערוכה והתגובות החמות שקבלה 
עודדו אותה ונדמה שחשה שהשלימה פרק משמעותי בעבודתה ברשת הברזל והגיעה 
זו. בין המסמכים ששמרה ניתן  העת לסכם את מסקנותיה בספר שיוקדש לטכניקה 
להתחקות אחר מאמציה לקבל מימון להוצאה לאור של הספר. היא פנתה למשל לסיוע 
ל"קרן חבצלת", קרן של הקיבוץ הארצי, אך בסופו של דבר הספר לא יצא לאור.14 
באותה התקופה פעלה גם לשיפור תנאי העבודה שלה כאמנית. כך למשל התקבל 
ב־1977 במזכירות גבעת עוז מכתב מד"ר מרים אור־גורנשטיין, מרצה באוניברסיטת 
של  האמנים  ולארגון  לקיבוץ  הגורמים,  לכל  אור  מרים  פנתה  במכתבה  אביב.  תל 
זמן  להקדיש  כדי שתוכל  נאותים"  עבודה  ב"ימי  דיין  לחנה  לסייע  הארצי,  הקיבוץ 
שם  בתל־אביב,  הקיבוץ  בסדנת  אליה  התוודעה  דיין  חנה  ליצירתה.15  יותר  מכובד 
העשור  בשלהי  הקיבוצית.  התנועה  לחברי  עיוניות  הרצאות  סדרת  אור  ד"ר  קיימה 
עבודותיה  של  יחיד  תערוכת   — הארצי  הקיבוץ  בתנועתה,  להכרה  דיין  חנה  זכתה 
התקבלה  והיא   )1979( בתל־אביב  הארצי  הקיבוץ  של  בגלריה  הוצגה  ברזל  ברשת 
כחברה בארגון האמנים של הקיבוץ הארצי )1980(. אלא שעדיין דבר־מה היה חסר 
ובראשית שנות ה־80 ניכר שעמדה שוב על פרשת דרכים. יואב דגון, מנהל בית יד 
לבנים הרצליה, מוזאון ששם דגש על הפיסול הישראלי, ביקש לערוך לה תערוכה. 
מועד התערוכה נדחה במהלך עשור שנות ה־80 משום שבביקורו של דגון בסטודיו 
שלה הוא עמד על כך שלא הבשיל הזמן לתערוכה, עדיין לא נוסח ולא מוצה כוח 

הביטוי של חנה דיין כפסלת ברשת ברזל.16 
טיול עם בעלה למזרח הרחוק העניק לה את הפרספקטיבה שהיתה דרושה לה: 
"בזמן זה ניתנה לי אפשרות לחשוב בצורה כוללת על עבודתי, וכאן, בריחוק מעבודה 
יום יומית ברשת, ראיתי שעת כושר להתחיל בנושא ישן ואהוב, דמות האדם. הדמויות 
והמסכות שראיתי במזרח חיזקו בי הרגשה זו, וכאן נסגר המעגל". ההתנסות הראשונה 
שלה היתה עשיית מסכות דיוקן ממודל חי וכן מסכות הנבנות על־פי תצלום. חנה דיין 
העמיקה בלימוד מבנה הגולגולת ויחסי המידות של פרטי־הפנים בתרגומם לעבודת 
הרשת. ב־1990 יצרה את דמותו של הפסנתרן ארתור רובינשטיין, שניגן בביתן הלנה 
רובינשטיין, וחנה דיין הנוכחת באולם הקונצרטים, "התאהבה" בו ובנגינתו. כך עלה 
יצירת  דרך,  של  תחילתה  היתה  זו  תצלום.  מתוך  שלו  דיוקן  לפסל  הרעיון  בדעתה 
סדרת דיוקנאות, רובם של חברים מהקיבוץ, בלא הסתמכות על תצלום ובזאת עסקה 

באינטנסיביות למעלה מ־15 שנה.

14
ראו מכתב רפאל אלון קרן 
חבצלת לחנה דיין, 13.12.1977, 
ארכיון חנה דיין קיבוץ גבעת עוז.

15
ראו מרים אור־גורנשטיין 
למזכירות גבעת עוז, מכתב 
בנושא הערכה והמלצה לחנה 
דיין, מאי 1977, ארכיון חנה דיין 
גבעת עוז.

16
ראו התכתבות עם יואב דגון, 
ארכיון חנה דיין גבעת עוז.



ארתור רובינשטיין, 1990, רשת ברזל, 74×57×2866
Arthur Rubinstein, 1990, wire mesh, 74×57×66 
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דיוקן מנהיגי האומה  רווח 
בעיקר בקריקטורות ובתצלומים, 
פחות באמנות הגבוהה, שבה 
נותר מרחב זיכרון לנופלים. 
ראו מחקריו של אליק מישורי. 
לדיוקן לפני קום המדינה ראו: 
איה לוריא, ייצוגי זהות בדיוקן 
הארץ־ישראלי בתקופת היישוב, 
בין השנים 1948-1906, עבודת 
דוקטור, אוניברסיטת תל־אביב 
2010

18
ראו: זיגמונט טורקאוו, די 
איבערגעריסענע תקופה: 
פראגמענטן פון מיין לעבן, 
בוענאס איירעס, הוצאת 
צענטראל־פארבאנד פון פוילישע 
יידן אין ארגענטינע, 1961, עמ' 
429. ראו לאה גילולה, "כוכב 
נודד ָדַרך בתאטרון הקאמרי, 
על זיגמונט טורקוב והתאטרון 
http://www. ,"הקאמרי
jewish-studies.org/.upload/

gilula.pdf

וקנאות די

מאז ראשית שנות התשעים עוסקת חנה דיין בפיסול דיוקנאות, דיוקן ראש ולא דיוקן 
דמות. מתמקדת בתווי הפנים, בצוואר, במפתח החולצה עד הכתפיים והחזה, יוצרת 
אינה  ה"בסט"  תבנית   .)bust( "בסט"  או  פרוטומה,  האמנות  בשפת  המכונה  דיוקן 
חדשה, ימיה עתיקים כמעט כימי האמנות, דיאלוג מתמשך, פושט ולובש בה צורה. 
למעלה מ־5,000 שנה של דיוקן יחיד, במצרים העתיקה ובתרבות הקופטית, ברומא 
וביזנץ, בימי הביניים ובעת החדשה, במאה ה־20 ועד לזמננו, ראשית האלף השלישי. 
ה"בסט" כתבנית מוסכמת, מרוממת לזמן נצח אנשי מופת, מנהיגות ורוח, אך לא בזה 
כוחה ומקור חיותה. כוחה הוא דווקא בדרכה הישירה לתמצת את החולף, את היחיד 
בן־הזמן על שבירותו האנושית ועוצמת אחיזתו בחיים. על כך יעידו דיוקנאות יחידים 
אלמונים שעוצבו בתבנית ה"בסט" בחומרים "נמוכים", בעץ, בחומר, ביציקת גבס, 

באבן פשוטה, דיוקנאות בני מאות ואלפי שנים והם עכשוויים כמו נעשו אתמול. 
דיוקן לא היה נושא מועדף באמנות הישראלית אחרי קום המדינה17, אולי משום 
המקום  דיוקן  להזדהות,  כיסוד  המולדת  נוף  לתבנית  התמסרו  ישראל  ארץ  שאמני 
כמשאלה של זהות קולקטיבית, ואולי תרמו לכך מהלכי עומק קשים של התמודדות 
והתקה. כך או אחרת, בסיפורה של האמנות הישראלית ספורים אמני  עם טראומה 
דיוקן הראש של אנשים מהשורה, ומעניינת על רקע זה פעילותו המובהקת של חיים 
נוף  מתיאור  חייו  כל  נמנע  אתר  חיים  חרוד.  עין  לאמנות  ומייסד משכן  צייר  אתר, 
דיין היה אתר חבר  דיוקנאות־ראש, "בסט". כמו חנה  דיוקנאות, כולם  וצייר מאות 
בדיוקן  לעסוק  בקולקטיב,  לחיות  מאליו:  מובן  שאינו  במסלול  בחר  וכמוה  קיבוץ, 
צעירה,  יחיד,  עם  לאחד  אחד  במפגש  ואתר  דיין  עוסקים  בעבודותיהם  היחיד.  פני 
מבוגר, מבוגרת, אדם שיש לו היסטוריה המקבלת את ביטויה החומרי בפיזיות הצבע, 
בשכבות הרשת, בקפלים, במובלעות החומר. נדמה שחוט סמוי נוסף קושר בין אתר 
ודיין — רוח התאטרון היהודי השורה ברקע צמיחתם. הדיוקן של אנשי העיירה, אנשי 
המקום, שנכלל ברפרטואר התרבותי מבית אבא, מתעצב בפרשנות חדשה בתבנית 
זיגמונט טורקוב, שאליו חבר זאב הייבלום עם  ה"בסט" של האמנות היפה. הבמאי 
עלותו ארצה, רמז לזיקה מעין זו בין תאטרון לדיוקן, כשהתייחס לפער שזיהה בין 
שחקני תאטרון היידיש שעמם נהג לעבוד לבין שחקנים שפגש בארץ — אלה לא ידעו 
עוד לגלם דיוקן מ"שם", להטעין התנסות דורות בפרשנות חדשה של דיוקן עומק.18 
דרך ההזדהות העמוקה עם עולמו המורכב של אביה, פיתחה חנה דיין תדר רגישויות 

ייחודי בהקשר ישראלי, ונדמה שלדיוקנאותיה אין תקדים באמנות המקומית.
של  בתנאים  בסטודיו  מודל  עם  עבודה  על  מושתת  דיין  של  ה"בסט"  דיוקן 
אנשים  עם  לעבוד  בחרה  דיין  הצדדים.  לשני  נוחה  תמיד  שאינה  כפויה  אינטימיות 
ההונגרי  הגרעין  חברי  רובם  ידידיה,  דווקא  לאו  לפיסול",  טובים  פנים  להם  "שיש 
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שאליו השתייך בעלה, ניצולי שואה ומייסדי גבעת עוז, שעברו כברת דרך. על המפגש 
עם דן מנור )ציצה( סיפרה דיין: 

"הוא איש קשוח מאוד ואני החלטתי שאני רוצה לפסל אותו. אף אחד לא האמין 
שאשכנע אותו להגיע, אבל שכנעתי אותו, הוא התלבש יפה וג'ימי ]בעלה של חנה[ 
שהייתי  הרגע  הגיע  מצילום.  לעבוד  והתחלתי  טוב  מאוד  יצא  הצילום  אותו.  צילם 
צריכה אותו בסטודיו. תפסתי אותו באמצע חדר האוכל כשהוא עם מגש ביד, ואמרתי, 
תשמע, אני באמצע העבודה, חייבת שתגיע — והוא הגיע". אברי סידון, לעומת זאת, גם 
הוא מהגרעין ההונגרי ובמאי תאטרון בהכשרתו, היה קרוב אליה יותר. סידון עוד זכה 
לצפות בהצגת תאטרון "אוהל" שבה שיחק אביה, ודיין עבדה אתו בצוותא מדי שנה 
על הצגות הסיום בבית הספר המקומי, סידון הבמאי, דיין מעצבת הבגדים והאביזרים. 
הדיוקנאות של מנור וסידון וכן הדיוקן של אהרון לבנה )גם הוא מהגרעין ההונגרי, 
חזיתית  בהצבה  הריאליזם,  קיצוני.  בריאליזם  מתאפיינים  ומורה(  הספר  בית  מנהל 
ישירה בתבנית ה"בסט", מתכתב עם דיוקנאות רשמיים של מנהיגים ונושאי תפקידים 
חי  עוד  הפנים(  )פרטי  הפיזיוגנומית  הדמיות  למרות  אך  בירוקרטיים.  ואף  נישאים 
בדיוקן יסוד פרא בלתי מבוית, אולי עלה יסוד הפרא ממסכות החיות שיצרה שנים 
קודם לכן. גולמיות חומר הרשת סותרת את הריאליזם המוקפד, האמצעים הגלויים 
הפיסול  לחזות  עכשווית  ספקנות  מחדירים  האילוזיה,  תחבולת  את  מערטלים  לעין 
הכמו־אקדמי. הרקע הכהה מדגיש את המרקם הגס בדיוקן פניו הרגישות של אהרון 
וגבות עיניו העבות,  לבנה, קבוצות דלילות של חוטי־רשת פרומה על לחיו, צדעיו 

מסמנות את קוצר נשמת הזמן.
נדמה שניתן לקרוא בדיוקנאות אלה היבטים ביוגרפיים, תלאות חיים של דור, אך 
ניתן להציג גם פרשנות ביקורתית שונה ואחרת. למשל, חיים מאור ראה בהם "אנשי 
הברזל, מלח הארץ" ש"האכזבה והביקורת ניכרות בפניהם". הוא העיר כי חנה דיין 
מודעת לכך ש"'אנשי הברזל' שלה הפכו לאריזות עייפות, חלולות וריקות".19 מאור 
התייחס לדיוקנאות שהוצגו בתערוכה בגלריית "הקיבוץ" )2002( באצירת טלי תמיר, 
דיוקנאותיה  כל  לא  הפרשנות.  אופי  על  הדברים,  מטבע  השפיעו,  התצוגה  והקשרי 

19
חיים מאור על תערוכת חנה דיין 
שהוצגה בגלריית הקיבוץ )2002(, 
בהמשך לרשימת האוצרת, 
טלי תמיר. ראו חיים מאור, 
"כתם היחיד וארשת היחד", 
הדף הירוק, שבועון התנועה 
הקיבוצית, 14.3.2002. 

מימין: חיים אתר, דיוקנאות, 1939 בקירוב; משמאל: חנה דיין, אלון סיני, 2002, רשת ברזל, 71×73×44  

  Left: Hannah Dayan, Alon Sinai, 2002, wire mesh, 71×73×44; right: Haim Atar, portraits, ca. 1939



31 חנה רובינא, 1996, רשת ברזל, 98×80×51
Hana Robina, 1996, wire mesh, 98×80×51
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של דיין הם של חברי קיבוץ ומספר דיוקנאות נעשו בעקבות פטירתו של אדם שהיא 
זכה  ולא   61 בגיל  שנפטר  אביה  דיוקן  הוא  בהם  הבולטים  אחד  אליו.  קרבה  חשה 
לראות את עבודתה ברשת. חנה מספרת שביקש לפני שנים שתפסל את דמותו, "מי 
יודע, שתהיה לך מזכרת, ככה אמר, וזה מה שאני עשיתי. כל כך שמחתי לראות את 
אותו...",  מכירה  היית  אם  הרב,  לצערי  אחוז,  במאה  הצלחתי  לא  המוגמר,  הדיוקן 
אמרה ולא פירשה. דיוקן אביה הוא דיוקן ראשון )1995( שנעשה ברשת חשופה ללא 
בטנת ספוג. ברשת החשופה חומריות הברזל חזקה ונוקבת. הראש גדול ממדים והוא 
חולדאי  עויזר  של  דיוקנו  גם  כך  בגודלם.  עצומים  ראש  דיוקנאות  למספר  מצטרף 
שהיה מנהל בית הספר בחולדה, ועד היום, כך ציינה, הוא "מעסיק את מחשבותי". 
נדמה שיש איכות שונה לפסלים הספורים שיצרה לזכר דמויות בחייה שכבר אינן בין 
החיים. דיין העריכה את חולדאי, איש תרבות, חינוך ורוח, שחלק עמה צומת מכריע 
בחייה והיא הוקירה את עמידתו האיתנה בחינוך: "היה לו מבט כזה בעיניים כשהוא 
כועס, רק מהמבט היו מפחדים...". דיוקנאות ראש עצומים, חלולים אלה לא נקשרים 
ישירות למסורת דיוקנאות ה"בסט". נדמה שמהדהד בהם יסוד תיאטרלי, או אולי נותר 
בהם משהו מיסוד מסכת המוות שנישאה בתהלוכות, או מסכות גרוטסקיות המרקדות 

בקרנבל שבו נפרצים גבולות הסף. 
נדמה שרשת ברזל לא נקשרת להיזכרות אינטימית ולא נתפסת כעבודה "נשית" 
באופייה. אם מדיום הפיסול נחשב לגברי במהותו, על אחת כמה וכמה הפיסול בברזל. 
אמניות־נשים כבתיה לישנסקי וחנה אורלוף נאבקו בראשית המאה על מקומן בחברה 
 — ואנדרטה  דיוקן  עם  התמודד  שלהן  הברונזה  ופיסול  הארץ־ישראלית,  הפועלית 
מרחב זיכרון השמור מאז ומעולם לגבר: הן מושגי זיכרון וזכר טבועים בשם "זכר" 
והיפוכם, נקב ב"נקבה". הדיוקנאות הריאליסטיים במתכת של חלוצת הפסלות הנחילו 
מרחב ציבורי של זיכרון ואמנות גבוהה. הדיוקנאות הריאליסטיים ברשת ברזל של 
חנה דיין מוליכים לשכבות עומק בדיאלוג אינטימי החוצה קטגוריות של גבוה ונמוך. 
"אתה  סמואל:  אדית  הבובות  אמנית  העצמי של  דיוקנה  על  כתב  הירשפלד  אריאל 
רואה את מעשה ההשתקה שיש בהפיכת אדם לפסל, ולא פחות מכך — את הגאולה 
שבהתבוננות הזאת מבחוץ על ה'אני'. וכמה הבנה בדבר ייאוש, מבוכה ובדידות יש 

בבובה הזאת וכמה התעלות מעל כל זה".20
את הדיוקן של חנה דיין אפשר לראות, כמו כל דיוקן טוב, כיצירה של מטפורה 
חדשה על מצב האדם: דיוקן של נשים וגברים מדור מייסדי הקיבוץ, ודיוקן בניהם 
במעבר המאות. ואפשר שבאורח בלתי ישיר הדיאלוג של חנה דיין הוא גם עם אמנות 
הבובות, אמנות המסכה והתאטרון ועם אמנים פולנים כדוגמת תדאוש קנטור או יוזף 
לוקומסקי, שפרמו קטגוריות והפכו שוליים למרכז והתאטרון היהודי חי בעבודתם 
כמקור השראה פתוח השואל על ה"עצמי" שנותר מאחור, בילדות, על המת בחי ועל 

החי במת.

20
אריאל הירשפלד, "הבובות 
המסתוריות של אדית סמואל, 
הארץ, 7.8.2009

תודה לדליה מנור על 
הערותיה למאמר.



33 יצחק ברגר, 1992, רשת ברזל, 41×33×21
Itzhak Berger, 1992, wire mesh, 41×33×21



רקפת דיין, 1990, רשת ברזל, 60×49×3454
Rakefet Dayan, 1990, wire mesh, 60×49×54



35 שמואל פרבר, 1990, רשת ברזל 61×61×53 
Shmuel Farber, 1990, wire mesh, 61×61×53



דן )ציצה( מנור, 1991, רשת ברזל, 59×42×3646
Dan (Tzitza) Manor, 1991, wire mesh, 59×42×46



37 אהרון לבנה, 1993, רשת ברזל, 66×68×44 
Aharon Livneh, 1993, wire mesh, 66×68×44



ליאורה רוזנטל, 1994, רשת ברזל, 62×60×3842
Liora Rozental, 1994, wire mesh, 62×60×42



39 נעמי וינד, 2002, רשת ברזל, 70×78×39
Naomi Wind, 2002, wire mesh, 70×78×39



נחום צוקרקורן, 1993, רשת ברזל, 59×64×4050
Nahum Zukerkorn, 1993, wire mesh, 59×64×50



41 אברי סידון, 1992, רשת ברזל, 62×68×53
Avri Sidon, 1992, wire mesh, 62×68×53



אורי מאיר, 1998, רשת ברזל, 76×71×4240
Uri Meir, 1998, wire mesh, 76×71×40



43 אלון סיני, 2002, רשת ברזל, 71×73×44
Alon Sinai, 2002, wire mesh, 71×73×44



איטה סידון, 2007, רשת ברזל, 49×56×4437
Ita Sidon, 2007, wire mesh, 49×56×37 



45 גילה מנחם, 1995, רשת ברזל, 70×63×60
Gila Menahem, 1995, wire mesh, 70×63×60



נורית רונן, 1997, רשת ברזל, 67×54×4633
Nurit Ronen, 1997, wire mesh, 67×54×33



47 חמדה שמעיה, 1993, רשת ברזל, 69×69×42 
Hemda Shmaya, 1993, wire mesh, 69×69×42



עויזר חולדאי, 2006, רשת ברזל, 46×29×4847
Oyzer Huldai, 2006, wire mesh, 46×29×47



49 ששון גבאי, 2001, רשת ברזל, 58×32×50
Sasson Gabai, 2001, wire mesh, 58×32×50



זאב הייבלום, 1995, רשת ברזל, 48×40×5044
Zeev Heiblum, 1995, wire mesh, 48×40×44



51 יהודית ארנון, 1999, רשת ברזל, 52×31×42 
Yehudit Arnon 1999, wire mesh, 52×31×42



תינוק, 1998, רשת ברזל, 50×38×5237
Baby, 1998, wire mesh, 50×38×37
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חנה דיין הייבלום

נולדה בוורשה, בת לוולף )זאב( וגניה הייבלום—1937
שהתה ברוסיה, בבית מחסה לילדים יהודים—1943-1939
הגיעה לקיבוץ חולדה עם קבוצה של "ילדי טהרן", הוריה הגיעו ארצה בזה אחר זה—1943
יוצרת בובות ראשונות—שלהי שנות ה־40
התגייסה לצה"ל ושירתה כשרטטת—1954
למדה במכון אבני—1955
תערוכה: "בובות", גלריה עקד, תל אביב—1959
עבדה כשרטטת במשרד השיכון, תל־אביב. רישומי חיות בגן החיות של תל־אביב—1963-1956
התגוררה אצל אמה בלוס אנג'לס, ארה"ב—1964
שבה ארצה—1965
נישאה לג'ימי )יואל( דיין והצטרפה כחברה לקיבוץ גבעת עוז—1966
ראשית עבודה ברשת ברזל—תחילת שנות ה־70
לימודי פיסול בהנחיית האמן יוסף מנדלה, "אוהל שרה"—1972
תערוכה: רישומים, קיבוץ גבעת עוז—1975
לימודי רישום במכון לאמנות "אורנים" בהנחיית אריה נבון—1976
תערוכה: "פיסול בחוט ורשת", בית וילפריד ישראל, הזורע; אוצר: גבי מענית—1976
תערוכה: גלרית הקיבוץ הארצי, תל־אביב—1979
חברה בארגון האמנים של הקיבוץ הארצי—1980
תחילת עבודה על דיוקנאות ברשת בנין—1990
תערוכה: "דיוקנים", משכן לאמנות עין חרוד; אוצרת: גליה בר אור—1995
תערוכה: "ראשי רשת", מוזאון אשדוד ע"ש קורין ממן; אוצרת: יעל ויזל—1998
תערוכה: מסכות, בית וילפריד ישראל, הזורע; אוצר: גבי מענית—1998
תערוכה: "דיוקנאות", הקיבוץ גלריה לאמנות, תל־אביב; אוצרת: טלי תמיר—2002
תערוכה: "חיות ברשת", בית חיים שטורמן; אוצרת: נורה גלבוע—2005
תערוכה: "דמויות ברשת", מרכז ענב לתרבות, עיריית תל־אביב יפו—2008
תערוכה: חנה דיין, "פנים", משכן לאמנות עין חרוד; אוצרת: גליה בר אור—2014
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Hannah Dayan Heiblum

1937 – Born in Warsaw, daughter of Wolf (Zeev) and Genia Heiblum

1939–1943 – Lived in Russia, in a shelter for Jewish children

1943 – Arrived in Kibbutz Hulda with a group from the “Children of Teheran”; 

her parents arrived separately later

Late 1940s – Created her first dolls

1954 – Enlisted in the IDF and served as a draftswoman

1955 – Studied at the Avni Art Institute

1959 – Exhibition: “Dolls”, Ekked Gallery, Tel Aviv

1956–1963 – Worked as a draftswoman in the Housing Ministry, Tel Aviv. Made drawings of 

animals at the Tel Aviv Zoo

1964 – Lived with her mother in Los Angeles

1965 – Returned to Israel

1966 – Married Jimmy (Yoel) Dayan and became a member of Kibbutz Givat Oz

Early 1970’s – Began working with wire mesh

1972 – Studied sculpture with the guidance of the artist Yosef Mendel at “Ohel Sarah”

1975 – Exhibition: “Drawings”, Kibbutz Givat Oz

1976 – Studied drawing at the Oranim Art Institute under the guidance of Arie Navon

1976 – “Wire and Mesh Sculptures”, Wilfrid Israel House, Hazorea; curator: Gabi Maanit

1979 – Exhibition: Gallery of the Kibbutz Artzi, Tel Aviv

1980 – Member of the Organization of Artists of the Kibbutz Artzi

1990 – Began working on portraits using construction wire mesh

1995 – Exhibition: “Portraits”, Mishkan Museum of Art, Ein Harod; curator: Galia Bar Or

1998 – Exhibition: “Mesh Heads”, Corinne Maman Art Museum, Ashdod; 

curator: Yael Weisel

1998 – Exhibition: “Masks”, Wilfrid Israel House, Hazorea; curator: Gabi Maanit

2002 – Exhibition: “Portraits”, The Kibbutz Art Gallery, Tel Aviv; curator: Tali Tamir

2005 – Exhibition: “Animals in Mesh”, Haim Sturman House, Ein Harod; curator: Nora 

Gilboa

2008 – Exhibition: “Figures in Mesh”, Enav Cultural Center, Tel Aviv–Yafo

2014 – Exhibition: “Hannah Dayan, Face”, Mishkan Museum of Art, Ein Harod; curator: 

Galia Bar Or
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at carnivals in which threshold boundaries were violated. Wire mesh is 

not normally associated with intimate remembrance, nor is it perceived 

as typically “feminine” work. If the medium of sculpture is considered to 

be masculine in its essence, then sculpting in iron (and the mesh is made 

of iron wire) is even more so. Early in the 20th century women artists 

such as Batia Lichansky and Chana Orloff struggled for their place in the 

Eretz-Israeli workers’ society, and their bronze sculptures contended with 

portraits and monuments – realms of remembrance that had always been 

the preserve of men. The realistic portraits in metal by Lichansky, the 

pioneer of sculptresses, bequeathed a public space of remembrance and 

high art. Hannah Dayan’s realistic portraits in wire mesh conduct us to 

deep layers in an intimate dialogue that cuts across categories of high and 

low. Ariel Hirschfeld wrote about the self-portrait of the doll artist Edith 

Samuel: “You can see the act of silencing entailed in turning a person into 

a sculpture, and no less than this – the redemption entailed in this looking 

from the outside at the ‘I’. And how much understanding there is in this 

doll about despair, bewilderment and loneliness, and also how much 

surpassing of all these.”20

Like all good portraits, Hannah Dayan’s portraits may be regarded as 

creations of new metaphors of the human condition: portraits of men and 

women from the generation that founded the kibbutz, and portraits of 

their children through the turn of the century. And it’s possible that in 

an indirect way Hannah Dayan’s dialogue is also one with doll art, mask 

art, theater, and Polish artists such as Tadeusz Kantor or Jozef Lukomski, 

who unraveled categories and transformed peripheries into a center and in 

whose work the Jewish theater lives as an open source of inspiration that 

asks about the “self” that remained behind, in childhood, about the dead 

in the living and about the living in the dead.
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groupings of wire mesh unravel on his cheeks, his temples and his thick 

eyebrows, marking the brevity of the time that remains.

It would seem that in these portraits one can read biographical aspects, 

a generation’s travails in life, but one could also present a different critical 

interpretation. For example, Haim Maor saw them as “the iron people, the 

salt of the earth”… and wrote that “disappointment and criticism can be 

seen in their faces.” He also commented that Hannah Dayan was conscious 

of the fact that her “iron people” had “turned into weary, hollow and empty 

packages”.19 Maor was referring to the portraits shown at the exhibition 

at the Kibbutz Gallery in Tel Aviv (2002), curated by Tali Tamir, and the 

contexts of the show had their natural influence on the character of his 

commentary. Not all of Dayan’s portraits are of kibbutz members, and a 

number of them were made after the demise of a person she felt close to. 

One of the most outstanding of these is a portrait of her father, who died 

at the age of 61, before having had the privilege of seeing the work she 

would do in wire mesh. She recounts that years before that he had asked 

her to sculpt his portrait. “‘Who knows, so you can have a souvenir of me,’ 

that’s what he said – and that’s what I did. I was so happy to see the finished 

portrait, I didn’t get it a hundred per cent right, unfortunately – if you’d 

known him…” 

The portrait of her father (1995) was the first portrait she made in 

exposed wire mesh with no foam lining. In the exposed mesh the materiality 

of the wire is strong and trenchant. The head is large in scale, and is one of 

a number of immense portraits of heads, like the one of Oyzer Huldai, who 

was director of the school at Hulda, and to this day, Hannah said, “engages 

my thoughts”. There seems to be a different quality in the few sculptures 

she created in memory of figures in her life who are no longer among the 

living. She admired Huldai, a man of culture, education and spirit, who 

played a part in a decisive crossroads in her life, and highly esteemed his 

firm stance on education: “He had such a look in his eyes when he was 

angry, just that look would make us afraid…” 

These immense hollow portraits of heads are not directly associated 

with the tradition of the “bust”. A theatrical element seems to reverberate 

in them, or perhaps something remains in them of the death-masks that 

used to be borne aloft in processions, or grotesque masks that would dance 

19

Haim Maor, “The Mark 

of the Individual and 

the Countenance of the 

Collective”, The Green Page 

[Hadaf hayarok], the Kibbutz 

Movement’s weekly, 14 March 

2002 (both texts in Hebrew).
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“there”, to infuse the experience of generations with a new interpretation 

of deep portraiture.18 Hannah Dayan’s profound identification with her 

father’s complex world evidently developed in her a unique sensitivity in 

the Israeli context, and one could say that her portraits have no precedents 

in the art of this country.

 Dayan’s busts are based on work facing a model in her studio in 

conditions of a constrained intimacy that is not always congenial to either. 

Dayan has always chosen to work with people “who have faces that are good 

to sculpt”, not necessarily with her friends, most of whom are from the 

nucleus from Hungary that her husband belonged to, Holocaust survivors 

and founders of Kibbutz Givat Oz, who had endured much in their lives. 

Hannah said about her encounter with Dan (Tzitza) Manor: “He was a 

very hard person and I decided I wanted to sculpt him. No-one believed 

I’d be able to persuade him to come, but I did. He dressed himself nicely, 

and Jimmy photographed him. The photo came out well and I started to 

work from it. Then the moment came when I needed to have him in the 

studio. I caught him in the dining hall while he had a tray in his hands, and 

I said, ‘Listen, I’m in the middle of the work, I need you to come’. And he 

came.” Avri Sidon, in contrast, who is also from the Hungarian nucleus and 

is a theater director, was closer to her. Sidon had even seen a performance 

at the Ohel Theater that her father had performed in, and Hannah had 

worked with him every year on the end-of-year performances of the local 

school, with Sidon directing and Dayan designing the costumes and props.

The portraits of Manor and Sidon, and also the portrait of Aharon 

Livneh (also from the Hungarian nucleus, a school director and teacher), 

are all marked with an extreme realism. This realism, with its frontal 

presentation in the bust format, conducts a dialogue with official 

portraits of exalted leaders, functionaries and bureaucrats. But despite 

the physiognomic similitude, in their portraits there also lives a wild, 

undomesticated element, which perhaps stems from the masks of animals 

that she created in former years. The rawness of the mesh material 

contradicts the meticulous realism, the overtly visible means strip away 

the stratagem of illusion, infusing a contemporary doubt into the quasi-

academic sculptural appearance. The dark background emphasizes 

the rough texture in the portrait of Aharon Livneh’s sensitive face, thin 

18

Zygmunt Turkow, The Uptorn 

Period: Fragments of My Life 

(Buenos Aires, 1951, p. 429) (in 

Yiddish).
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Portraiture was not a preferred subject in Israeli art after the 

establishment of the State,17 perhaps because the artists of Eretz-Israel 

devoted themselves to the images of the homeland’s landscape as a basis 

for identification, a portrait of the place as a wish for a collective identity, 

to which harsh and profound responses to trauma and displacement 

may well have contributed. Either way, in the story of Israeli art there is 

an absence of portrait-artists of heads of ordinary people – and on this 

background there is something of interest in the distinctive activity of 

Haim Atar, a painter and the founder of the Mishkan Museum of Art in Ein 

Harod. Haim Atar refrained from depicting landscapes throughout his life, 

but painted hundreds of portraits, all of them of heads, busts. Like Hannah 

Dayan, Atar was a kibbutz member, and like her he chose a path that was 

not an obvious one: to live in a collective, and to engage in portraits of 

individuals’ faces. The works of Haim Atar and of Hannah Dayan focus on 

a one-on-one encounter with another individual, whether young or old – a 

person with a history that receives a unique expression in the physicality of 

the color, the layers of mesh, the folds and the enclaves of the material. And 

perhaps another barely perceptible thread links Atar and Dayan – the spirit 

of the Yiddish theater that was part of the background of their growth. The 

portrait of the people of the shtetl, the people from there, who were part of 

the repertoire of the paternal home, takes on a new interpretation in the 

bust form of fine art. The director Zygmunt Turkow, whom Zeev Heiblum 

joined on his arrival in Palestine, hinted at an affinity of this kind between 

theater and portraiture when he referred to the disparity he identified 

between the actors of the Yiddish theater he used to work with and actors 

he met in this country – the latter were unable to portray a character from 

Left: Hannah Dayan, Alon Sinai, 2002, wire mesh, 71×73×44; 

Right: Haim Atar, portraits, ca. 1939
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that she had needed: “This time gave me the opportunity to think in an 

inclusive way about my work, and here, at this distance from my day-to-

day work with the mesh, I saw a propitious moment to start on a subject 

I’d long loved, the human figure. The figures and masks I saw in the East 

reinforced this feeling, and here the circle closed”. Her first experiences 

with this were making portrait masks from a live model, and also masks 

based on photographs. She began deeper study of the structure of the skull 

and of the proportions of the facial features as translated to the mesh. In 

1990 she created a portrait of the pianist Arthur Rubinstein, who played 

at the Helena Rubinstein Pavilion in Tel Aviv, and Hannah, who was 

present at the concert, “fell in love” with him and his performance. This 

gave her the idea of sculpting his portrait from a photograph. That was the 

beginning of her new path, of creating a series of portraits, most of them of 

members of the kibbutz and not based on photographs, and she engaged in 

this work intensively for more than 15 years.

Portraits

Since 1990 Hannah Dayan has engaged in sculpting portraits of heads, not 

of figures. She focuses on the facial features, the neck, the shirt-opening, 

the shoulders and the upper chest, and creates what in art terminology 

are called busts. The bust form is an ancient one, almost as ancient as 

art itself, an ongoing dialogue, in endless variations of shapes, for more 

than 5,000 years – in ancient Egypt and in the Coptic culture, in Rome 

and Byzantium, in the Middle Ages and in the modern period, in the 20th 

century and until our own times. As a conventional form, a bust elevates 

exemplary figures of leadership or spirit to eternal memory, but that is not 

the source of either its power or its vitality. Its real power resides in its 

direct way of condensing the transient, the contemporary individual with 

all his human fragility and the intensity of his hold onto life. Testimony 

of this may be seen in busts of anonymous individuals that were made in 

“low” materials – wood, clay, plaster casts, simple stone – portraits from 

hundreds and thousands of years ago that today look as if they were made 

yesterday.
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inspired by nature, animals and birds, motifs that to this day continue to 

be a source of inspiration for her.

In 1976 an exhibition of her works inspired by nature was held at 

the Wilfrid Israel House museum in Kibbutz Hazorea. The museum’s 

curator, Gabi Maanit, appreciated Hannah Dayan’s inventive power in 

this technique, and in the exhibition that he curated, titled “Sculpture 

in Wire and Net”, he emphasized the unique use of this distinctive 

material’s properties in Hannah Dayan’s sculptures. The exhibition and 

the heartwarming responses it received encouraged Hannah, and it would 

seem that she felt she had completed a meaningful chapter in her work 

with wire mesh, and that the time had come to sum up her conclusions 

in a book devoted to this technique. Among the documents she has 

preserved one may follow the efforts she made to finance the book’s 

publication. She approached the Kibbutz Artzi’s Havatzelet Fund, but in 

the end the book was not published.14 At this time she also made efforts 

to improve her working conditions as an artist in the kibbutz. Thus, for 

example, in 1977 the kibbutz secretariat received a letter from Dr. Miriam 

Or-Bernstein, a lecturer at Tel Aviv University, requesting both the kibbutz 

and the Kibbutz Artzi Artists Organization to assist Hannah Dayan with 

“appropriate work days” to enable her to devote significant time to her 

art.15 Hannah Dayan had become acquainted with her at the kibbutz 

workshop in Tel Aviv, where Dr. Or-Bernstein gave a series of theoretical 

lectures to kibbutz movement members. Towards the end of the decade 

Hannah Dayan received recognition from her kibbutz movement – a solo 

exhibition of her wire mesh works was shown at the Kibbutz Artzi’s gallery 

in Tel Aviv (1979), and she was accepted as a member of the Kibbutz Artzi 

Artists Organization (1980). But there was still something missing, and in 

the early eighties she seemed to be once again at a crossroads. Yoav Dagon, 

then director of the Yad Labanim House in Herzliya, a museum that placed 

an emphasis on Israeli sculpture, wanted to curate an exhibition of her 

works. The date for the exhibition was postponed during the eighties 

because in Dagon’s visits to her studio he realized that the time was not 

yet ripe for an exhibition, and that Hannah Dayan’s expressive power as a 

sculptor in wire mesh had not yet fully matured.16

A trip to the Far East with her husband brought her the perspective 
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the dolls lost their charm. Hannah Dayan didn’t know what to do, and 

thought it might be best to turn to graphics work or jewelry design. In 

her distress, she turned for advice to the Secretary of the Kibbutz Artzi 

Artists Organization, Baruch Shenbar, a painter and sculptor from Kibbutz 

Negba who, like Hannah’s husband Jimmy, was born in Hungary, and a 

member of Hashomer Hatzair who had arrived in this country after the 

war. Shenbar, a man with broad horizons, had up-to-date knowledge of 

the art of the time, and much knowledge of philosophy and art history. 

He was enthusiastic about her dolls, which he considered to be distinctive 

art works, and encouraged her to continue and to develop her work in 

sculpture and to abandon the idea of changing her occupation to applied 

art and graphics.

Hannah Dayan started working with wire mesh when she wanted 

to create large-scale dolls and started looking for a stronger material for 

their construction. Until then she had used aluminum foil for shaping the 

small-scale dolls. Now she built a doll’s head out of mesh and made a first 

attempt to cover it with plasticine and wax. She made another doll out of 

mesh and left this one uncovered. She recounts: “The artist Roda Reilinger 

came, and he said: ‘Why put plaster on the mesh, leave the mesh exposed.’ 

Then I discovered that the mesh has a direction, and I started working 

with the mesh’s direction, I placed the emphasis on things that flow with 

the mesh, not characters, but birds, for example.”

Starting from the seventies, Hannah Dayan worked in this medium 

of wire mesh sculpture and came to learn the material, a material that 

can stand on its own, that is light, and enables the creation of large-scale 

structures. A fascinating material for work in sculpture.

In the course of a few years she developed a method built on creating 

in this technique. The work is based on cutting the mesh in two directions, 

vertical and diagonal, and the investigation of endless possibilities 

implicit in the diverse form of squeezing together or stretching in the 

diagonal directions. She experimented with various ways of working in 

this technique and exploring all possibilities of the independent, flexible 

movement of the mesh that curves in the stretching, the reflection of 

one layer of mesh in another and blendings of different kinds of mesh. 

Her sculpture became abstract, and she also turned to making sculptures 
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a nearby plane. Hannah Dayan’s drawing is not quiet or hesitant, as was 

common in the Israeli drawing of the time; there is no striving for the 

“subjectivity” of a personal and intimate “handwriting”. The drawing is 

crystallized, decisive, and perhaps is imbued with something of the form 

of technical drawing that she engaged in at the time.

Fifteen years later Hannah Dayan studied drawing again with the 

artist and teacher Arie Navon, who accorded her a good experience of 

drawing studies at the Oranim Art Institute. At that time she was already 

a member of Kibbutz Givat Oz, which she had joined when she married, 

and which was not far from Oranim. She participated regularly in Navon’s 

drawing classes, which were part of the school’s external courses. The 

drawing exercises Navon constructed were original, designed to arouse the 

imagination and unconventional thinking, to encourage his students to let 

their lines be open and free. He gave them exercises such as drawing with 

their left hand, painting a shadow, drawing with their eyes closed, painting 

details but not the whole, and so on.

Hannah Dayan also participated in theoretical courses organized by 

the Kibbutz Artzi movement in Tel Aviv. Although work on paper did not 

become a preferred sphere in Hannah Dayan’s oeuvre, her drawings do 

foreshadow aspects of her later sculptural works. For example: like the 

diagonal line in her drawings, which creates volume and depth, her work 

in wire mesh is based on a diagonal stretching that constitutes the center 

of gravity of the voluminous construction. This is the starting point for the 

later portrait work in wire mesh.

Wire  Mesh

For Hannah, the sixties were years of continuous dilemmas and attempts 

at new beginnings, and also a period of crisis. Becoming integrated into 

her new kibbutz wasn’t easy for her, and she often felt lonely there. In 1967 

Rakefet was born, and on the very next day the war broke out. The war 

was a brief one, but it filled her with anxiety, flooding her mind with the 

war experience that had destroyed her own childhood. In 1969 her father 

died with no prior warning, like thunder on a sunny day. The theater and 
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remembers mainly some insights she received from Moshe Mokady, even 

though she didn’t attend his painting classes. It was Mokady who guided 

her with a number of “don’ts”: don’t draw an apologetic drawing “under 

the table”; don’t let yourself draw little broken lines. He took her hand 

in his and said: “This way” – how to draw a free, independent, ongoing 

line. As for the sculptural work at the school, she didn’t do too well at it. 

She didn’t like working with clay, nor did she like the classical sculpture-

teaching structure or the method oriented to starting with creating basic 

forms (a sphere, a cube), as Sternschuss instructed them in his classes. She 

also had difficulties with some technical obstacles – studies at the school 

required creative work at home, but she had no space to make sculptures 

in, and also found it hard to carry the heavy works to and from home and 

school. During that period she focused mainly on drawing nude models. 

Her studies at Avni lasted perhaps only one years, and from then on she 

continued on her own, because after all she was always a resister to any 

didactic guidance: “When they say to me do it this way or that way, that’s 

not me, I need a line that holds, that doesn’t run away; to paint a still-life 

or a stuffed animal – that’s not for me.”

In the years that followed she earned her living doing technical drawing 

for the Housing Ministry, using the skill she had acquired during her army 

service. The portfolio of drawings that has survived since then shows that 

she had no lack of paper, drawing paper that she also used for art. Her real 

school was the Tel Aviv Zoo, which she visited regularly to draw animals. 

“The monkeys already got to know me,” she says.

As Mokady discerned at the acceptance interview, Hannah Dayan’s 

drawing line builds volume, designates depth, breadth, movement. The 

animal drawings she made at the zoo were recently discovered in a portfolio 

that had lain for years in a wooden crate in her studio, and the time that 

had passed had not diminished their vitality. The drawing lines define not 

only a form (contour) or, when broken, a shaded area – her line creates 

a three-dimensional structure and a flexible space that contains depth. 

This line is free of painterly mannerisms and is precise and sparing, graced 

with an independent quality. In the drawing the body is perceived from 

challenging angles, and especially interesting are the perspectival view and 

the way the planes are characterized. A dark line, for example, represents 
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way in art, like her firm way of standing behind any work she had created, 

was unequivocal and unapologetic. Even if she experienced long periods 

of crisis during which she did not create, her belief in herself – which, it 

would seem, had been implanted in her by her father – was firmer and 

stronger than the pits along the way.

A number of laudatory reviews were actually published after the 

exhibition at the Ekked Gallery. The art critic Rachel Engel saw her dolls 

as art in every sense: “The ‘characters’ are made to the finest of the laws 

of anatomy, and it is clearly discernible that Hannah has a mastery of 

the technique of sculpture. There is in fact no difference between these 

dolls and actual sculptures other than the difference in dimensions and 

materials.”13 Yoram Gross, one of the pioneers of animation art in Israel, 

who became acquainted with her work at this exhibition, invited her to 

create dolls for a commercial he was making based on the caricatures of 

Dosh. Her work on this came out nicely, but this was not the direction she 

sought for herself and her creative work: she wasn’t interested in engaging 

with the world of caricatures, although the grotesque wasn’t foreign to her. 

Quite a few years were to pass before she managed to pour the foundations 

of her prolonged experience in the creation of masks and dolls into a new 

tier of creation in sculpture.

Yet the sculptures that appear at the center of this catalogue still echo 

the dolls of the earlier period and the strong expressive power of the 

theater world and of the artist’s inner worlds of personal experience – a 

cultural deep structure from an entire period that to a large extent has 

remained hidden from view.

A Line of  Drawing That  Bui lds  Volumes

While doing her military service in the central area of Israel, Hannah 

found time to study art at the Avni Institute in Tel Aviv. The painter Moshe 

Mokady, who viewed her works at her acceptance interview there, directed 

her to the sculpture department, saying: “You have the line of a sculptor 

who creates volumes”. Hannah’s mentor at Avni was Moshe Sternschuss, 

a sculptor and a leading teacher in the sculpture department, but she 
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in a dance or a play, creating dialogues of movement and stage situations. 

Inspired by the experience of a performance she saw with her father, Cry, 

the Beloved Country (Habimah Theater, 1953, starring Aharon Meskin and 

Hana Robina), she created a pair of dancers dancing on a stage set, a scene 

that concisely captures the power of the passion, the sensuality and the 

movement p. 11. “In my mind’s eye I see the dolls dancing,” she said . She 

made yet another doll based on Robina, in the role of Leah in a performance 

of The Dybbuk. She visited Hana Robina in the actors’ room at the Habimah 

Theater and gave her the doll as a present. It seems that Robina appreciated 

the work, for she placed it in a place of honor in her guest room. Robina 

invited Hannah Dayan to her home, thanked her and gave her an album of 

Leonardo da Vinci’s works that she also signed for her. “I was in the clouds, 

I so worshiped her,” Hannah Dayan said. When Robina died in 1980, that 

doll was transferred to the Theater Museum in Tel Aviv, and placed in the 

museum’s reconstruction of Hana Robina’s room.11

In creating these dolls, Hannah Dayan developed a characteristic 

line of her own, and already in the late fifties her work was exhibited at 

the Ekked Gallery in Tel Aviv. A first exhibition in the country’s “center” 

constitutes a kind of recognition, a positive feedback from the art world, 

support and encouragement for the feeling that her work has a future. 

This is of course not self-evident when the works are dolls, for in Israel 

at that time dollmaking had not attained to the status of art. Although 

there were other doll artists in the country, their work had not received 

the status it merited.12 During Hannah’s adolescence there were many 

folkloristic dolls being made, of ultra-orthodox Jews with Torah scrolls, 

Bedouins, Yemenites, or kibbutzniks wearing the then-typical “idiot’s hat” 

(kova tembel), dolls in different national costumes that were marketed to 

tourists, but no dolls in which distinctively personal artistic expression had 

been invested. Hannah Dayan did not occupy herself with local types or 

with conventions of representation of “authentic” life-ways; the emphasis 

in her work was on the enchantment of the performance and gestures of 

the world of the stage. From the very outset she regarded the dolls she 

created as art works in their own right, not as a genre of handicrafts. 

Distinctions that were made between fine art, folklore, and decorative 

art meant nothing to her, they were not her concern. Her choice of her 
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she developed the craft of dollmaking, dolls made of soft material wound 

around aluminum foil and covered with a nylon stocking that made the 

doll’s skin look soft and sensual. Almost all of the dolls she created were 

related to the world of the stage and mainly the world of the theater. They 

brought together her childhood longing for a doll and her yearning for 

the world of the theater, her father’s world. She didn’t study dance and 

certainly didn’t try to do ballet, nor did she study acting or theater, but she 

did take part in performances in the school at Hulda. Her father taught 

her all that she knows about theater, and much more than this: he infused 

her with the passion and the feeling for theater. “But,” she adds, “when the 

time came, I understood that I wasn’t gifted with the appropriate talents, 

not for ballet and not for acting.”10 Theater performances were accessible 

to her, she would often join her father and go to the theater with him. 

“I was very curious to know how things happen, how the décor works, 

what happens backstage, and I would always go behind the scenes with my 

father, the marvelous world of the theater was an inexhaustible source of 

inspiration for me.” As for ballet, in that period it was almost impossible to 

see a real ballet performance in Israel, and she drew her ideas about it from 

films and photographs.

During this conversation with Hannah Dayan in her studio some 

photographs were taken. When the camera focused on her she came alive, 

radiating a vitality not frequently discernible in her personality before this, 

and her stage presence became prominent. During Hannah’s adolescence 

her mother had objected to her daughter’s artistic tendencies, just as she 

objected to the theater life her father had chosen. She didn’t believe in 

Hannah’s talent for the stage or for art and totally rejected that way of life, 

whether her daughter was gifted or not. She believed that it was preferable 

to build a different life, a good and regular life without any shortages. In 

this respect Hannah’s father was the total opposite of her mother, no-one 

was happier than he when she found her way in art and opened herself to 

creative work.

From making dolls for children to play with she went on to creating 

dolls of danseuses and dolls that imitate characters from the theatre world. 

Initially she made single dolls, each a work in itself, but in the course of 

time she moved on to building scenes composed of a number of figures 
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the worlds of the low and the high, of craft and creation, of folk art and 

fine art, of what is behind the scenes and what appears on the stage, are all 

blended together inseparably. The organization of the space in her studio 

is unlike that in any studio or workshop of other kibbutz artists or of 

contemporary artists active in the major centers. This studio has nothing 

in common with the themes of Israeli abstraction, with the formalism 

of the categories of low and high that are distinguished there, with the 

concept of “place” that establishes the “here” in relation to the “there”, the 

“there” being the high art of Europe or America. Hannah Dayan’s studio 

is crammed with circuitous representations of craft and art, working 

implements and items for use and display, with no partitions between 

them. There is an order in the studio’s disorder, a mingling of the worlds of 

theater and ballet, music and craft and folk art, and an emphasis on human 

types in a strange version of realism. This studio has its own logic.

A wooden cabinet stands in a far corner of the studio, next to an 

improvised kitchen, beside a tea-table that has several souvenirs on it. 

The cabinet houses Hannah Dayan’s dolls, it’s a corner that designates a 

personal intimate space that is also an observation point from which to 

look out at the expanse of the studio. The group of dolls in the cabinet 

are the earliest group of works that Hannah Dayan created. “Why did I 

start making dolls?” she asks, a rhetorical question. “Because I didn’t have 

any dolls,” she replies simply, and after a pause to think, adds that as a 

child she always longed for a doll that she didn’t have. She always made her 

dolls herself. She still has a vague memory-scene from the Soviet Union: 

herself as a child lying in a hospital somewhere and a woman handing her 

a wonderful doll, dressed so beautifully it’s hard to describe, a perfect doll. 

Who the woman was isn’t clear, Hannah doesn’t remember her face, but 

she hasn’t forgotten the doll. This scene perhaps belongs to the fantasy 

realm that sets in at a focal point of a trauma, or perhaps some of it 

does have a basis in reality – there’s no way of ascertaining who, how, or 

when. Either way, that doll has its place deep in her soul: “To this day I 

get the shivers when I think about that doll.” In Israel too, dolls played an 

important place in her life. She remembers that one of the girls in Hulda 

had a doll and shared it with her friends, but Hannah was not one of them, 

and she made herself a doll out of aluminum foil. During her adolescence 
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The Theater  of  the World:  The Studio

Hannah Dayan’s studio in Kibbutz Givat Oz is an enchanting place. A 

construction worker who came looking for a socket to plug an electric cable 

into stopped stock still in the doorway, astonished. Like a Wunderkammer, 

a “Room of Wonders”, as some of the first museums that arose in Europe 

centuries ago were called, Hannah Dayan’s studio is crammed with items, 

abounds with a multiplicity of marvelous worlds in a multi-dimensional 

expanse that is simultaneously a studio and a display space. It is a world 

in itself, incorporating fantasy and reality, nature and culture, craft and 

art, inhabited from floor to ceiling. One’s gaze embraces a panorama of 

bodies hanging and dropping, laid down and rising erect, implements, 

sculptures, appliances, materials, masks. Through the horizontal windows 

come sights of the world of life, the shimmering of light and vegetation, 

the muffled sounds of working tools. Between the exterior and the interior 

there is a dialogue of foreignness and adjacency, closeness and distance, 

the nature in the studio discourses with the exterior, the rhythm, the 

forms, the inventiveness. The studio represents an alternative world to the 

world of the kibbutz it is situated in, different yet a part of it. Many of the 

items were created as décor and props for performances, and some of them 

are still used to this day as inseparable accessories for holiday events in 

the kibbutz: wire mesh Hanukkah candelabra, “Judaica”, other Hanukkah 

décor, batik works to decorate the congregating spaces for Sabbath eves 

and the holidays of the month of Tishrei, had-gadya masks for the children’s 

performance – the high moment of the kibbutz’s Passover Seder held in the 

dining hall pp. 7, 10. “The masks came to me quite naturally”, she remarks. 

Ever since the Purim holidays of her childhood in the kibbutz she had 

always managed to surprise everyone with a mask she had made by herself, 

and she continued doing so during her period of military service. From 

that period she remembers a mask of Joan of Arc that people marveled 

at, but those works have not been preserved. In addition to masks she 

created a diversity of costumes and masks for no less than twenty figures of 

animals and birds. This experience would be significant in her later work, 

to become embedded in the expressive power of her portraits.

Hannah Dayan’s studio is a total world. In it, as in the Yiddish theater, 
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used to say, and perhaps she was referring to the fissure of language, the 

displacement, the erasure. This rupture, it may be assumed, constitutes an 

inseparable part of her range of choices in her art work. Major Israeli art, 

and its leading artists and currents, did not leave their mark on Hannah 

Dayan’s work. Also absent from her world and her work is the spirit of 

the Kibbutz Artzi movement, despite her marriage to her husband, Jimmy 

(Yoel) Dayan, a central figure in the nucleus of members of the Hashomer 

Hatzair movement from Hungary who founded Kibbutz Givat Oz, where 

she has lived most of her life.8 It seems that those years after her marriage, 

the sixties and seventies – a stormy period in the kibbutz, in politics, in 

society, in art – did not leave their impression on her work. Hannah Dayan’s 

world seems to be outside all these, drawing its vitality from sources 

beyond this place. But the daughters that she brought into the world in 

Israel and in the kibbutz really are from here, and their names bud forth a 

definitely local Israeli ethos and hope – Nurit and Rakefet [Israeli-Hebrew 

names for indigenous buttercup and cyclamen flowers (Tr.)].

This gap between the worlds may perhaps explain something 

about Hannah Dayan’s basic reason for working with wire mesh, an 

unconventional material for portrait sculpture of busts that focus on a 

person’s face. This difficult material, wire mesh, which both blocks and 

is flexible, is identified with the trapper and the cager, and with the gaze 

towards other worlds. Wire mesh is construction netting, material from 

everyday life that is used for building, a foundation for a structure that 

stands on its legs or at times on its tatters. It is a material an artist can 

stretch or arch, to create or enclose an interior space, a vacuum, a void, an 

enclave, a secular space with room in it for fantasy. Most importantly, no 

other artist has turned it into an explicit art language. Wire mesh has not 

yet found its way into currents in High Art that have a distinctive artistic 

context. In its move into the art world, wire mesh is an open material that 

makes it possible to outline new networks of meaning. The mesh as it 

were reflects a structure of the psyche, makes a place for what has not been 

expressed. To paraphrase Bialik: She made all the strings breathe, all except 

one that longed, thirsted, grieved, yearned, one string that remained mute, 

mute until this day. And it’s sad, very sad! All of its days this string moved, 

mutely moved, mutely quivered.9
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then, and were part of the background of the lives of Hannah Dayan’s 

contemporaries. Yet, as in a known Hassidic story, while the second 

generation still remembered that there was a song, in the third generation 

both the song and its memory were forgotten. Hannah Dayan tells about a 

musical play for children that her father loved to sing to her and taught her 

by heart, but today, she noted sorrowfully, there is no-one who remembers 

or knows it. At my request she began to sing, playing the roles, “now the 

children”, and “now the baker”, stopping here and there in an effort to 

restore parts from the depths of memory – and her Yiddish was harsh and 

dense and foreign like strips of dried clay on a wire. I asked her when she 

had sung it and to whom. “That’s exactly the point, there was no-one to 

sing it to, Yiddish didn’t interest anyone”. Afterwards she gladly confirmed 

my speculation that the source was Marzipans by Kadya Molodowsky – a 

cycle of poems that constituted the peak of the last musical production for 

children in Yiddish performed by the Yung Teater in Poland in 1939.7 Then 

the German armies invaded Poland, and the Heiblum family, the parents 

and their daughter, began their journey of travails towards the Soviet 

Union, which they reached when she was three years old.

But Hannah Dayan’s first memories are not from Warsaw on the 

eve of war or from the Soviet Union; they begin in Palestine, and all the 

rest are present in her in scraps of stories, fragments of memories. She 

arrived here in 1943, aged six, with a group of the “Children of Teheran” 

who were transferred to this country from the shelters in the Soviet Union 

via Teheran, and was taken in at Kibbutz Hulda and adopted by a family. 

This is her beginning point – everything that happened before then was as-

it-were erased from her memory, and she remained a little child without 

any relative or acquaintance. She remembers that she was so thirsty for 

some family closeness that when she heard the name Lola Heiblum she 

announced that she was a relative of a woman she didn’t know. People in 

Hulda took the trouble to seek out Lola Heiblum, and they even found her. 

She lived in Kibbutz Degania, but no, there was no family connection.

Hannah doesn’t remember a thing from Russia or any of the horrors 

of the war. Her father and mother, who had already separated from one 

another in the Soviet Union, finally arrived in Palestine in the late forties, 

and each of them had married again. “You’re a war child”, her mother 

http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Molodowsky_Kadia
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Volf_Leyzer
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Volf_Leyzer
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the Bund. The director Weichert and the actors believed in the vitality of 

Jewish life and culture in Poland, in the profound social influence of the art 

of the theater, and strove to consolidate aliving language of the “popular” 

social strata. They developed innovative thinking about theater, such as 

elimination of the stage, activities by actors within the audience, and much 

more.4 After the war, when Heiblum arrived in Palestine, he joined the 

Ohel workers’ theater and became a member of the Zuta cooperative, a 

theater group established by the Yiddish playwright, director and actor 

Zygmunt Turkow.5

Hannah grew up in Kibbutz Hulda during the forties and fifties. 

The education she received was of course of the “mobilizing” Zionistic, 

kibbutzic kind, yet it would seem that the deeper cultural levels she 

imbibed in her life stemmed more from her father. Through him she lived 

the world of the theater and was exposed to Yiddish culture, which – on 

the face of it – was the diasporic antithesis of the kibbutz’s culture. Yet 

this dichotomous description may be inadequate, because what Hannah 

remembers from the period of her childhood and youth is the embrace 

that Yiddish culture received in the kibbutz through her father: “It’s true 

that I’m not objective, but when I meet people from Hulda they all speak 

about my father. When he used to arrive for a visit he would give evenings 

of readings in Yiddish, and the kibbutz members used to marvel at him and 

enjoy themselves immensely.”

In the immigrant society in Israel just after the establishment of 

the State, the Yiddish language pulsed under the surface, despite the 

prohibitions and bannings by Ben-Gurion6 and the Zionist Hebraist 

purism. Yiddish, the infra-culture of the Diaspora but also of early 

Israel, was suppressed and repressed until its reactivation mechanism, a 

necessary condition for a language’s cultural vitality, was totally exhausted. 

Among the documents preserved in Hannah Dayan’s home is a copy of 

a poster announcing “An Artistic-Literary Evening” under the auspices of 

the Mapai party’s Committee for New Immigrants at the Pioneer Women’s 

House. The evening program included “Recitations” by Heiblum from 

works by Peretz, Sholem Aleichem, Zeitlin, and Itzik Feffer. The date: 

October 24, 1947 – a short time after Wolf Heiblum arrived in this country. 

Literary and poetry reading evenings took place frequently in this country 
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“One Str ing Remained Mute”

“The theater, which you loved so, gave me the inspiration to create. With 

love, Hannah Dayan”. With these words, Hannah Dayan concluded the 

film recently produced about her life and work.1 Her father, Wolf-Zeev 

Heiblum,2 was an actor-member of the “Yung Teater” cooperative, a 

dynamic Yiddish theater in Warsaw, the city where Hannah was born.

In Israel, Wolf Hebraized his name to Zeev, but he was a Yiddishist and 

remained so after all the horrors of the war. Her father’s deep rootedness 

in Yiddish theater and culture appears to have influenced Hannah Dayan’s 

art and the kernel of her creations, the portraits in wire mesh.

My father, who passed away at the age of 61, was the person I loved most, 

the person who loved me more than anyone else did. My father was a 

Yiddishist, his art in Yiddish was profound and developed. He had many 

friends, they would meet together, speak Yiddish, tell jokes. I love Yiddish 

dearly, and when I want to console myself and make myself feel good I put 

on discs in Yiddish. My father never spoke of the Holocaust, and only told 

stories about the theater in Warsaw before the war and about the subjects 

that interested and engaged him. The theater was his world. I loved my 

father, I loved the theater. I knew Michael Weichert, who founded the 

Yung Teater in Warsaw. Weichert also came to my wedding. My father held 

him in high esteem. I used to drive him mad asking him to take me to the 

theater. I used to sit there fascinated, and he explained to me the art of the 

stage, of acting, of décor.3

The Yung Teater, which was so important in her father’s life, performed 

in Warsaw and in Vilna in the spirit of the Jewish workers’ movement, 
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