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בייסודה של עין־חרוד קיבלנו על עצמנו דבר גדול מאוד, גם 

למעננו וגם למען ילדינו, הבאים לרשת את אוצרותינו הרוחניים 

ולהמשיך על יסוד זה את בניינה. לכן מחויבים הננו להעמיק את 

היסודות הרוחניים של חיינו, לחנך את עצמנו תוך חיים באמנות, 

כי אם לא זאת — נשקע תוך קטנּות החיים והיא תכריע אותנו. 

]...[ כי בניין האמנות — הוא גם בניין החיים בתוכנו. 

)חיים אתר, מכתב לחברי עין־חרוד, פריז 1938(

תערוכה "מאוצרות המשכן לאמנות" מוקדשת לאוספים שנאצרו  ה
במשכן במרוצת שמונים שנותיו ומוצגת על פני כל אולמותיו. 

פריֹשה מקיפה זו של האוספים מאפשרת להתחקות באמצעותם אחר 
המטרות שהציבו לעצמם חברי קיבוץ עין־חרוד בהחלטתם להקים 
מוזיאון. היא משמשת מרָאה לעולמם של מי שביקשו לברוא עולם 

חדש אך לא שכחו מאין באו, ומשקפת בדרכה את תולדות העם היהודי 
במאה ה־20.

התערוכה מחולקת לשני אגפים, ונפרׂשת בין המחצית הראשונה 
של המאה ה־20 לבין מחציתה השנייה וראשית המאה ה־21; בין אמנים 

יהודים שפעלו באירופה, לבין מי שיצרו בארץ־ישראל; בין חיים ומסורת 
יהודית בגולה, לבין מורכבות ההוויה הישראלית. חלקה המוקדם מוקדש 
לאמנים שפעלו בעיקר במרכזי האמנות בפולין, גרמניה, רוסיה וצרפת, 

והתמקדו בתיאורים של חיי היומיום בעיירה, בפוגרומים ובמוראות 
השואה, כמו גם בנושאי ציור קלאסיים כדיוקן, נוף וטבע דומם. בחלקה 
המאוחר מוצגת אמנות ארצישראלית וישראלית המשקפת את הנושאים 

והמגמות שהוצגו ונאספו במשכן, ובהם: החלוציות האוטופית של עין־
חרוד; אמנות בקיבוץ; ריאליזם חברתי; המקום במבטם של אמנים עולים; 
פריפריה גיאוגרפית ותרבותית; אמונה ותפילה; מופשט ישראלי; ופיסול 
קטן. בשני חלקיה מעידה התערוכה על השניּות המאפיינת את האוסף, 
אך בה־בעת גם על לכידּות אורגנית סביב תימות כמו "המצב האנושי", 

הקדושה שבחּולין ומקומו של האדם בעולם.
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ן־חרוד עי

עין־חרוד הוקם ב־1921 על־ידי חברים ב"גדוד העבודה", היה אבי רעיון 
"הקבוצה הגדולה", וטיפח את הזיקה המפרה בין החלוצים בארץ־ישראל 
לבין העם היהודי בגולה. יצחק טבנקין, חבר עין־חרוד וממנהיגי הקיבוץ 
המאוחד, אף הדגיש כי "המפעל התרבותי שלנו בארץ קשה לו להתקיים 
בלי הד עממי בגולה, כי אין תוכן לחיי הפועל בארץ בלי פאתוס היצירה 

של ההמונים בגולה" )1926(. למרות מיקומו המרוחק בעמק יזרעאל, 
היה עין־חרוד מראשית דרכו למרכז רעיוני מוביל בתחומי התרבות, 

החינוך והחברה בארץ. חברי הקיבוץ ראו את עצמם כבעלי תפקיד מרכזי 
בפרויקט השבתו של העם היהודי לחיי לאום ועבודה, וזאת בלי לוותר 

על עולמות הרוח והתרבות. חזון זה הוא שִהנחה את חיים אתר ועמיתיו 
בבואם להקים את המשכן לאמנות.

העבודות בחדר זה מציגות את "אידיאת" עין־חרוד, כפי שהסתמנה 
בתודעה הישראלית. כמה מהן מתייחסות למראה המקום ואנשיו 

מפרספקטיבה של שלושה דורות: שבת למרגלות הגלבוע של יהושע 
ברנדשטטר; מבט על בית הקברות של הדר גד; העמק של הראל לוז; וכן 
ציוריו של חיים אתר המתארים את ילדי הקיבוץ, ודיוקנאותיו של חיים 
אתר עצמו בציור של משה מוקדי ובגילוף עץ של יצחק סירקין. אחרות 

משקפות את רוח הזמן החלוצית, האוטופית והחזונית שנשבה בעין־
חרוד והולידה את בניין המשכן ואת אוספיו: תוכניותיו האדריכליות של 
שמואל ביקלס, אדריכל המשכן; הפנורמה האידילית של אריה אלואיל; 

פרחים וציפורים של ישראל פלדי; ונוער בנגב של יוחנן סימון. את 
התמונה משלימות עבודות הפיסול שאול בעין־דור של צבי אלדובי; היפה 

של הגדוד של אהרון פריבר, חבר תל־יוסף השכנה; והפורטת בנבל של 
דב פייגין.

1



3

י היומיום בעיירה חי

תמונות ה"חיים היהודיים" בגולה על אורחותיהם השונים — היומיום 
בעיירה היהודית, פולקלור ומסורת, טקסים דתיים וחגי ישראל — מהוות 

חטיבה מיוחדת באוסף המשכן, מאחר שהן תופסות מקום מרכזי 
ביצירתם של ציירים יהודים בני דורות שונים. עלילות אלו עטו פירושים 
תוכניים וציוריים שונים בהתאם להשקפת העולם והפרוגרמה האמנותית 

של כל אחד מן האמנים — אם בביקורת "משכילית" על התמסרותה 
של החברה היהודית המסורתית למנהגים עתיקים )למשל בציוריו של 
ליאופולד הורוביץ, שנודע בעיקר בדיוקנאות של קיסר אוסטריה ובני 
משפחתו(; ואם בסימבוליזציה של הגולה כעולם צר וחשוך, המחניק 

כל שאיפה רוחנית בהעדר אופק של התפתחות לאומית )כמו אצל 
ליאופולד פיליכובסקי ושמואל הירשנברג הציונים(. ציירים יהודים בני 

הדורות הבאים זנחו את הפאתוס הביקורתי של קודמיהם וציירו את 
העיירה היהודית בצבעים עזים, בנוסח זרמי האוונגרד השונים שצצו אז 

באירופה — קוביזם, פוביזם ואקספרסיוניזם. שפה זו משחררת את הדמיון 
ומציגה את החיים היהודיים בדמויות אקסצנטריות, שמקנת לאירועים 
אופי פנטסטי — כמו באיוריו של מארק שאגאל לאוטוביוגרפיה שלו. 

ניסויים אמנותיים בחיפוש אחר צורות חדשות לניסוח הנושא ה"ישן", 
מלבישים עלילות וקומפוזיציות מסורתיות בלבוש קוביסטי — למשל אצל 

חנוך ברצ'ינסקי, שמגולל את זכרו של אביו בדו־ממד ציורי.

2

חנוך ברצ'ינסקי, שבת, 1923, שמן על בד, 115.5×80
Haunch Barczynski, Shabbat, 1923, oil on canvas, 80×115.5
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גלות, שואה פרעות, 

המוראות הקשים שהיו מנת חלקה של יהדות אירופה במאה ה־20 — 
הפוגרומים של ראשית המאה ומלחמת האזרחים ברוסיה; הגליות 
של אוכלוסיות יהודים בשנות מלחמת העולם הראשונה; ולבסוף 

אסון השואה — היו לנושא החשוב ביותר ביצירתם של ציירי אירופה 
היהודים. עלינו להתייחס למפעלם זה לא רק כתעודה של זיכרון לאומי, 

אלא גם כרפלקסיה אמנותית על המאורעות הדרמטיים וכניסיון לתת 
תשובות לקריאות התיגר ההיסטוריות המופנות אל עם ישראל. יששכר 
בר־ריבק יצר את הסדרה הגרפית פוגרום )אביו של הצייר נרצח באחד 
הפוגרומים של 1919( בסגנון עממי "פרימיטיבי", או אולי "ילדי", עם 

פרטים אופייניים הממשיגים לצופה את פרעות חמלניצקי )גזירות 
ת"ח-ת"ט(, שזכרן נחרט בפולקלור היהודי. מאוריצי מינקובסקי משתמש 

בקומפוזיציות מּוּכרות, ששימשו באמנות האירופית לתיאור עלילות 
המקרא, להצגת פליטים יהודים שאיבדו את ביתם והם בורחים מאימת 

המלחמה, בעודו מקנה ממד תנ"כי לאירועים ההיסטוריים. ציירים 
יהודים אחרים הופכים את הפליט היהודי הקונקרטי לסמל של גורל העם 

היהודי בדמות ה"יהודי הנודד". עם זאת, תמונות כמו הגנה עצמית של 
לזר קרסטין שימשו דוגמא ומופת לדורות שמרדו בפאסיביות הגלותית 

וכמהו לחיים חדשים. בכמה יצירות בנושא השואה, הריאליה ההיסטורית 
נשמרת בעודה מורחקת מִקדמת הבמה 

וְמפנה מקום לפאתוס מטא־היסטורי 
והכללות ֶאּפיות )למשל אצל נפתלי 

בזם ויענקל אדלר(, או לסמלים יהודיים 
ומיסטיקה קבלית )כמו אצל מרדכי 

ארדון ויוסל ברגנר(. דווקא ההְמׂשגה 
ה"יהודית" היא שמייחדת יצירות אלו 
בהומניזם אוניברסלי, כזה הפונה אל 

האנושי שבאדם.

3

נפתלי בזם, קבר אחים, 1962, שמן על בד, 130×185
Naftali Bezem, Mass Grave, 1962, oil on canvas, 185×130
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נוף, טבע דומם  , וקן די

דיוקן )לרבות דיוקן עצמי(, טבע דומם ונוף נחשבים לז'אנרים המובילים 
של הציור. כל אחד מהם דורש מהצייר בקיאות מיוחדת, לצד כישורים 

של תנועה חופשית במסגרות השמרניות של המסורת והסכימה 
הקומפוזיציונית. בחלק זה של התערוכה מוצגים הישגים ייחודיים בסוגות 
אלו, מתקופות שונות ואסכולות שונות ובמגוון רחב של גישות תוכניות 

וצורניות.
הציור המוקדם ביותר המוצג כאן הוא חבר הפרלמנט ההונגרי וארמן 
)1878( של מאוריצי גוטליב. מוריץ וארמן — נצר לשושלת רבנים, איש 

עסקים עשיר, עסקן פוליטי וממנהיגי הקהילה היהודית בהונגריה — 
צויר בדייקנות תיעודית המצפינה עומק פסיכולוגי, בווירטואוזיות 

ססגונית המעלה על הדעת את ציירי אירופה הגדולים. גם דיוקנאות 
מאת ציירים מאוחרים יותר ניחנים בחדּות האפיון, ובה־בעת מפגינים 

שליטה בטכניקת ציור מודרניסטיות. מעניינים במיוחד דיוקנאות עצמיים, 
שמטבעם הז'אנרי מציגים "אני מאמין" אמנותי, דוגמת אלה של לסר אורי 

ושל לודוויג מיידנר, המגוללים רגעים דרמטיים מקורות חייהם.
כשרונם הקולוריסטי של ציירי "אסכולת פריז" היהודים — ביניהם 

מאנה כץ, פנחס קרמן ומישל קיקואין — מגיע לשיא מיצויו בז'אנר 
הטבע הדומם, כאשר אצל מואיז קיסלינג הטבע הדומם זוכה לפרשנות 

קוביסטית. בז'אנר הנוף מוצגים כאן ציוריו האימפרסיוניסטיים של לוסיין 
פיסארו )בנו של קאמי פיסארו(; וכן ציוריהם של יצחק לויתן, מגדולי 
האמנים הרוסים, ושל מקס ליברמן, איש הסצסיון הברלינאי ומנציגיו 

הבולטים של האימפרסיוניזם מחוץ לצרפת.
מבעים אמנותיים אוונגרדיים יותר נמצא בנוף של בנימין קופמן 

)יליד ויטבסק שהיגר לארצות־הברית( וברחוב פריזאי של רוברט פאלק, 
ממובילי קבוצת האוונגרד הרוסית "נסיך לב". עוד מוצגים כאן ציורים 

של אמנים שנספו בשואה, ביניהם רומן קראמשטיק ואפרים זיידנבויטל, 
כאנדרטת זיכרון ועדּות לכוחה היצירתי של יהדות מזרח־אירופה.

4
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אמנות עברית

הציור שהתגבש בארץ־ישראל מאז שנות ה־20 למאה הקודמת, ביקש 
לנסח שפה חדשה למקום החדש. עבודות רבות השמורות באוספי 

המשכן — בהן של חיים אתר, משה קסטל, יצחק פרנקל־פרנל, אהרון 
אבני ואחרים — מתאפיינות בהשפעה של הציור הצרפתי ובייחוד של 

אמני "אסכולת פריז" היהודים. דיוקן חלוץ של זאב בן־צבי הוא דוגמא 
נאמנה לייצוג החלוציות הישראלית בהשפעת הפיסול הקוביסטי. 
מגמה אחרת מזוהה בציורים של מרדכי לבנון, ציונה תג'ר וראובן 

רובין, המתארים בעלי מקצוע מקומיים — פועל בניין, מוכר משקאות 
ופלמ"חניק; ובאלה של מנחם שמי, יהושע גרוסברד, מרדכי לבנון 

ומיכאל ארגוב, המתארים את מגוון פניו של היישוב העברי בהשראת 
האור והאקלים המקומי.

5

מרדכי לבנון, דיוקן עצמי )סבל אבנים(, 1953, שמן על בד, 65×92
Mordehai Levanon, Self-Portrait (Stones Porter), 1953, oil on canvas, 92×65
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אמנות בקיבוץ

אמנים חברי קיבוצים העמידו במהלך השנים סוגות ייחודיות באמנות 
הישראלית. סוגות אלו עסקו באורחות החיים במקום, ניסחו דפוסים של 

זיכרון קולקטיבי, ופתחו צוהר לאמנות מגויסת. הן קיבלו ביטוי עשיר 
על רקע ההבדלים בין התנועות הקיבוציות: אמני הקיבוץ המאוחד, בהם 

חיים אתר, אהרון גלעדי, ליאו רוט ואורי ריזמן — נטו לדיוקן היחיד 
והמשפחה ולמה שנתפס כאוניברסלי; אמני הקיבוץ הארצי, ובהם רודא 

ריילינגר, חיים ברגל, שמואל כץ, יחזקאל קמחי ויהושע זמיר — היטו את 
הכף לכיוון אמנות חברתית בתיאור של חצר הקיבוץ, סביבות עבודה 

וטבע דומם. היבטים שונים אלה הוצגו במשכן לאמנות, אם בתערוכות 
יחיד ואם בתערוכות נושא כמו "המשותף קיבוץ" )1990; אוצרת: גליה 

בר אור(, "העשור הראשון: הגמוניה וריבוי" )2008; אוצרים: גליה בר אור 
וגדעון עפרת( ו"שי לילדינו: תרבות לילדים בקיבוצים" )2012; אוצרת: 

עינת אמיתי(.

6

ליאו רוט, בקיבוץ, שנות ה־50, שמן על בד, 100×75.5, מתנת זלי רוט
Leo Roth, At the Kibbutz, 1950s, oil on canvas, 75.5×100, gift of Zali Roth
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עבודה עברית

התערוכה "עבודה עברית", שהוצגה במשכן לאמנות ב־1998, עסקה 
במגמות שנדחו על־ידי קאנון האמנות הישראלית בשנות ה־50, ובכלל זה 
מבעים שעניינם מצוקה חברתית, פליטּות וניצולי שואה. האמנים שנכללו 

בה — בהם גרשון קניספל, נפתלי בזם, רות שלוס, שלום סבא ויהושע 
אייזיק־אשל — לא ביקשו את האידיאליזציה של ה"אדם החדש" או את 

תיאור ה"ישראלי החדש". יותר מכך בער בהם הצורך לתת נראּות וקול 
לקרע הפנימי של השפה, התרבות והזהות שהתרקמה בהוויה הישראלית, 

למי שלא זכו לייצוג הולם במסגרת זו. "התביעה להימנע מהחברתי־
פוליטי באמנות היתה אז כה גורפת", כתבה גליה בר אור, "שעצם 

העיסוק בבעיות של פליטים, ניצולי שואה או מחוסרי עבודה גזר על 
האמן שבחר בכך הרחקה מן הקאנון". הפסל ראש אשה והפסיפס אשה 

מזרחית של מרדכי גומפל, המוצגים אף הם בחדר זה, מצטרפים לעבודת 
קיר שלו המוצבת בחצר המשכן, בייצוג הגישה המייחסת לאמנות תפקיד 

בעיצוב האדם והסביבה.

7

גרשון קניספל, רחוב בדמדומי שקיעה, 1953, שמן על בד, 194×141
Gershon Knispel, Street at Dusk, 1953, oil on canvas, 141×194
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גלויות קיבוץ 

העליות מברית־המועצות ומאתיופיה הביאו ִעמן קולות אמנותיים 
מקוריים, המהדהדים את הצירוף הטעון "כאב שתי המולדות" )לאה 
גולדברג, "אילנות"(. עבודות של אמנים כיפים לדיז'ינסקי, ליאוניד 

בלקלב, מאיר פיצ'חדזה ּוולרי בוברוב מתאפיינות במבט כפול פנים: 
מצד אחד הן אפופות הפלגות דמיון של זיכרון וגעגועים לארץ הולדת, 

ומצד שני מזוהה בהן ניסיון להתערות, להתקבל ולסלול דרך חדשה. גם 
נוסחי הציור שלהם מושפעים מסגנונות שהיו נהוגים בארצות מוצאם. 

פיסול החומר המסורתי של אלי אמן, ולִצדו תצלומים של עליזה אורבך 
מהסדרה עולים, מפנים מבט אל מסעם של עולי אתיופיה לישראל — 
ואילו עבודותיהם של גסטון צבי איצקוביץ' ואסיה לוקין מייצגות דור 

חדש של אמנים, העוסקים בהתמודדות האדם עם סביבת חיים ותרבות 
חדשה.

8

לאוניד בלקלב, משפחת קורץ, 2001, שמן על בד, טריפטיכון, 39.8×99.5 כל יחידה
Leonid Balaklav, Kurtz Family, 2001, oil on canvas, triptych, 99.5×39.8 each unit



10

דרום

רבות מן התערוכות שהוצגו במשכן ביקשו להציג את התמונה הגדולה 
של ה"מקום הישראלי" — תמונה המקיפה את הפריפריה הגיאוגרפית, 

התרבותית והחברתית ונותנת ביטוי לאמנים מהמגזר הערבי, למבע של 
נשים ולמדיומים מגוונים. העבודות המכונסות בחדר זה מעידות על ריבוי 

הקולות והקהילות באמנות הישראלית, בדגש על טריטוריות אישיות, 
משפחתיות ותרבותיות במגזר הערבי, דוגמת אלו המוצגות אצל אחלם 
שיבלי, חאדר ואשח ופאטמה אבו־רומי — כאשר עבודותיהם של גלעד 
אפרת ורון אמיר מספקות פרשנות לאותו נושא מנקודת מבט חיצונית. 

בבל של דוד וקשטיין היא תולדה של פעילות קהילתית עם ילדים יהודים 
וערבים, שביסודה הרצון למזג בין שפות ותרבויות — ואילו עבודותיה 

של מאירה שמש מבליטות "אחרּות" אחרת, שמקורה ברצון להיות 
נאהבת ומקובלת. לצד כל אלה, מקבצי הפיסול הקראמי של יחזקאל 

שטרייכמן ורינה קמחי ניחנים באיכות ארצית ומדברית. 

9

פאטמה אבו־רומי, דיוקן עצמי, 2011, אקריליק ואבנים על בד, 80×90
Fatima Abu Roomi, Self-Portrait, 2011, acrylic and stones on canvas, 90×80
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ותפילה אמונה 

עבודות העוסקות באמונה, בתפילה ובאלוהּות, השלובות באוספי 
המשכן, מסמנות מהלך פרשני מעניין בין חלקו המוקדם של האוסף, 

הארוג סביב נושאי יצירתם של אמנים יהודים, לבין אוספי היודאיקה. 
תצוגת הקבע באגף היודאיקה שולבה לאורך השנים בתערוכות שעסקו 

בסוגיות אקטואליות, ביניהן "זימון: אמנות יהודית עכשווית" )2011; 
אוצרת: דבורה ליס(, "מטרוניתא: אמנות יהודית פמיניסטית" )2012; 
אוצרים: דבורה ליס ודוד שפרבר(, "תוספות: נשים מציירות תלמוד" 

)2013; אוצרת: דבורה ליס( ו"צאנה וראנה: אמניות ישראליות מתבוננות 
בזהותן הדתית והמגדרית" )2017; אוצרים: חיים מאור ודבורה ליס(. 

העבודות בחדר זה הוצגו בחלקן בתערוכות אלו. אחרות נאספו במשכן 
מכוח העיסוק באותן שאלות, והן מבליטות את המתח בין המלה הכתובה 

לבין הדימוי או האובייקט, את יחסי הפיגורטיבי והמופשט ואת העיסוק 
בסמליות דתית בחברה הישראלית המסורתית והחילונית.

10

מוטי מזרחי, דיוקן עצמי, 1974, תצלום, 27.5×36, עזבון רפי לביא
Motti Mizrachi, Self-Portrait, 1974, photograph, 36×27.5, estate of Raffi Lavie
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מופשט ישראלי

קבוצת "אופקים חדשים" הובילה את מגמת ההפשטה באמנות 
הישראלית בהתבסס על עקרונות של אמנות אוניברסלית — אך בה־

בעת סברו חבריה שבכך הם מניחים את היסודות לאמנות מקומית, חפה 
מאוריינטליזם. ב־2016 הוצגה במשכן התערוכה "אופק חדש לאופקים 
חדשים" )אוצרים: גילה בלס, דליה דנון ויניב שפירא(, שיצרה הקבלה 

בין אמני "אופקים חדשים" לבין דור חדש באמנות הישראלית. זרעי 
ההפשטה שהטמינו יוסף זריצקי, יחזקאל שטרייכמן, אביגדור סטמצקי, 

אהרון כהנא וחבריהם, הבשילו לציור מופשט ישראלי )מיכאל גרוס, אורי 
ריזמן, אלימה(, שנשען בגרעינו על מראות נוף ועל ערכים צבעוניים 

)לבן, אוקר ותכלת( המאפיינים את האקלים המקומי. זרמי מופשט 
אחרים, כגון אלה של לאה ניקל, משה קופפרמן, פיני צינוביץ' וציבי גבע, 

משקפים "נופי נפש" או התמודדות עם ערכי ציור טהורים, ברוח הזמן.

11

אלימה, ללא כותרת, 1972, צבע תעשייתי על בד, 162×130, עזבון האמנית
Alima, Untitled, 1972, industrial paint on canvas, 130×162, estate of the artist
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פיסול מאוספי המשכן

מקבץ הפסלים שכאן, רובם פיגורטיביים ובמידות קטנות ובינוניות, הוצגו 
במשך שנים בתצוגת הקבע של המשכן. בניגוד לעבודות פיסול גדולות 

וכאלו העוסקות בנושאים "יהודיים" או "לאומיים", הפסלים הקטנים 
יחסית מייצגים שתי קטגוריות נושאיות צנועות יותר. פסלי החיות של 
יוסף קונסטנט, רודי להמן, אהרון בצלאל ושרה פרס־אלרואי — ובהם 
ינשוף, יונה, פרה, שקנאי, ברווז ועגור — מפנים מבט אל הטבע החי, 

כהיבט נוסף של המקומיות. העיסוק בשלבים שונים בחיי האשה שגּור 
אצל חיים גרוס, נעמי שינדלר ורות צרפתי־שטרנשוס בפסלי ילדות, 

נערות, אמהּות וִזקנה.

12

אהרון בצלאל, פרה, 1962, עץ אגוז, ג׳ 33
Aharon Bezalel , Cow, 1962, hickory, h. 33
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12
Sculpture from the Museum Col lect ions

This collection of sculptures, most of which are figurative works on 

a small or medium scale, were long part of the museum’s permanent 

display. In contrast to large-scale sculptures and ones concerned 

with “Jewish” or “national” themes, these “small” sculptures represent 

two modest thematic categories. The sculptures of animals by Josef 

Constant, Rudi Lehmann, Aharon Bezalel, and Sara Press-Alroi – 

including an owl, pigeon, cow, pelican, duck, and crane – divert our 

gaze to the natural world as another aspect of local existence. The 

concern with different stages in a woman’s life is integral to the work 

of Chaim Gross, Naomi Schindler and Ruth Zarfati-Sternschuss, who 

created sculptures concerned with childhood, youth, maternity, and 

old age.

Yossef Zaritsky, Painting with Orange Stain, 1972, oil on canvas, 130×97  
יוסף זריצקי, ציור עם כתם כתום, 1972, שמן על בד, 97×130
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Israel i  Abstract ion

The members of the New Horizons group, who were the leading 

proponents of abstraction in Israeli art, adhered to the principles of 

universal art. They believed that in doing so, they were laying the 

foundations for a local art devoid of Orientalism. “A New Horizon for 

New Horizons” (curators: Gila Ballas, Yaniv Shapira, Dalia Danon), 

which was presented at the museum in 2016, drew a parallel between 

the artists affiliated with New Horizons and a new generation of 

Israeli artists. The seeds of abstraction sowed by Joseph Zaritsky, 

Avigdor Stematsky, Yehezkel Streichman, Aharon Kahana, and 

their colleagues matured into an Israeli strain of abstraction based 

on landscape views and chromatic tones (white, ochre, light blue) 

characteristic of the local climate (Michael Gross, Ori Reisman, 

Alima Rita). The abstract works of other artists, such as Lea Nikel, 

Moshe Kupferman, and Pinchas Tzinovich, reflect “landscapes of the 

soul,” or an engagement with pure painterly values, in the spirit of 

their time.

11

Jewish Feminist Art” (2012), “Tosafot: Women Drawing Talmud” 

(2013, curator: Dvora Liss) and “Tseno Ureno (Go Out and See): Israeli 

Women Artists Reflect on Their Religious and Gender Identity” 

(2017; curators: Haim Maor and Dvora Liss). Some of the works 

in this room were featured in these exhibitions. The collection of 

other works was motivated by a concern with the same questions, 

and they underscore the tension between the written word and the 

image or object, the relations between figuration and abstraction, 

and the concern with religious symbolism in traditional and secular 

Israeli society.



16

9
South

Many of the exhibitions presented at the museum sought to capture 

the large picture of the “Israeli place” – one that encompasses the 

cultural, social and geographic periphery and gives voice to Arab 

artists, women artists, and a range of mediums. The works assembled 

in this room attest to the multiplicity of voices and communities 

in the Israeli art world, with an emphasis on personal, familial and 

cultural territories in the Arab sector, such as those presented in the 

works of Ahlam Shibli, Khader Oshah, and Fatima Abu Rumi. The 

works by Gilad Efrat and Ron Amir offer an interpretation of the 

same subject. David Wakstein’s Babylon was born of his community-

based work with Jewish and Arab children, which is motivated by 

a desire to bring together languages and cultures. The works by 

Meira Shemesh underscore a different kind of “otherness,” and 

are concerned with the desire to feel loved and accepted, whereas 

the sculptural works by Yehezkel Streichman and Rina Kimchi are 

endowed with an earthy quality related to the desert.

Faith and Prayer

Works concerned with faith, prayer, and divinity, which are 

integrated into the museum’s collections, mark an interesting 

hermeneutic turn away from the early part of the collection, 

which revolves around the work of Jewish artists, as well as from 

the Judaica collections. The permanent collection in the Judaica 

wing was integrated over time into exhibitions concerned with 

contemporary themes, such as “Zimmun (An Invitation to Join Us): 

Jewish Contemporary Art” (2011; curator: Dvora Liss), “Matronita: 

10
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Immigrant Art ists

The waves of immigration from the Soviet Union and Ethiopia 

brought with them original artistic voices, which echo the charged 

combination “the pain of two homelands” (Leah Goldberg, “Trees”). 

The works of artists such as Yefim Ladizhinsky, Meir Pichhadze, 

Leonid Balaklav, and Valery Bobrov are characterized by a double 

gaze: they are pervaded by imaginary journeys of memory and 

longing for a lost homeland, while attempting to be accepted as 

part of Israeli society and to forge a new path; their Their painterly 

styles are also influenced by those of their countries of origin. The 

traditional clay sculptures by Eli Aman, alongside photographs from 

the series Aliya by Aliza Auerbach, center on the journey to Israel 

undertaken by Ethiopian Jews. The works by by Gaston zvi Ickowicz 

and Asia Lukin represent a new generation of artists who examine 

the challenges of coping with an unfamiliar environment and culture. 

8

language, culture and identity that had shaped the Israeli experience 

of those who were not represented within this framework. As Galia 

Bar Or writes, “the demand to avoid social and political concerns 

in art was so pervasive, that the very concern with the problems of 

refugees, Holocaust survivors, or the unemployed doomed the artist 

who chose such subjects to exclusion from the canon.” The sculpture 

Head of a Woman and the mosaic Oriental Woman by Mordechai 

Gumpel in this room, like his wall work in the museum courtyard, 

represent an approach that ascribes to art a role in shaping people 

and their environment.
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Art on the Kibbutz

Over the years, artists working on the country’s kibbutzim created 

unique genres in Israeli art that were concerned with ways of life and 

patterns of collective memory, while also giving rise to engaged art. 

These rich forms of expression reflected the differences between the 

kibbutz movements: the artists who were members of the Kibbutz 

Hameuchad movement, including Chaim Atar, Aharon Giladi, Leo 

Roth, and Ori Reisman, tended to paint individual and familial 

portraits and themes that were perceived as universal; members of 

Hakibbutz Haartzi, including Roda Reilinger, Chaim Bargal, Samuel 

Katz, Yehezkel Kimchi, and Yehoshua Zamir, focused on social 

art, depicting the kibbutz yard, work environments, and still-life 

scenes. These different aspects of kibbutz life were presented at the 

museum in both solo exhibitions and thematic exhibitions such as 

“Kibbutz Common” (1990; curator: Galia Bar Or), “A Hegemony and 

a Multiplicity” (2008), and “A Gift for Our Children” (2012; curator: 

Einat Amitay).

6

Hebrew Work

The exhibition “Hebrew Work,” which was presented at the Mishkan 

in 1998, was concerned with themes that had been rejected by 

the Israeli art canon in the 1950s, including the social distress, 

displacement, and Holocaust survivors. The artists included in this 

exhibition – such as Gershon Knispel, Naftali Bezem, Yehoshua 

Issak-Eshel, Ruth Schloss, and Shalom Sebba – did not seek to portray 

ideal images of the New Man or the New Israeli. Rather, they were 

motivated by a desire to make visible and audible the inner schism in 

7
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Art in Pre-State Israel

The painterly practices that were consolidated in the country 

beginning in the 1920s sought to formulate a new language for a new 

place. Many of the works preserved in the museum’s collections – 

including ones by Chaim Atar, Moshe Castel, Isaac Frenkel, Aharon 

Avni, and others – bespeak the influence of French painting, and 

especially of the Jewish artists affiliated with the School of Paris. 

The portrait Pioneer by Ze’ev Ben-Zvi is one example of the influence 

of French Cubist sculpture on the representation of the life of 

local pioneers. Another trend is identifiable in the paintings of 

Mordechai Levanon, Ziona Tagger, and Reuven Rubin, which portray 

local professions – a construction worker, a beverage vendor, and 

a member of the PALMACH; and in those by Menachem Shemi, 

Yehoshua Grossbard, Michael Argov, and Mordechai Levanon, which 

are concerned with the multifaceted character of Jewish life in Israel, 

and were inspired by the Mediterranean light and climate.

5

one of the most prominent representatives of Impressionism outside 

of France.

Additional forms of avant-garde artistic expression are evident in 

Landscape by Benjamin Kopman (a native of Vitebsk who immigrated 

to the United States) and in Street in Paris by Robert Falk, one of the 

leaders of the Russian avant-garde group “Prince of Hearts.” Also 

included here are paintings by artists who were murdered in the 

Holocaust, including Roman Kramsztyk and Efraim Seidenbeutel, 

which serve as a memorial and a testimony to the creative power of 

Eastern European Jewry.
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Portrait ,  Landscape, St i l l  L i fe

The genres of portraiture (including self-portraiture), still-life and 

landscape painting each demand of the painter a special type of 

expertise, alongside the ability to move freely within the framework 

of the conservative constraints imposed by tradition and by the 

compositional schema. This part of the exhibition presents unique 

achievements in these genres, which were created during different 

periods and in affiliation with different schools, while employing a 

wide range of approaches.

The earliest work in this section is the portrait Warman, Member 

of the Hungarian Parliament (1878), by Maurycy Gottlieb. Moritz 

Warman – the scion of a rabbinical family, a wealthy businessman, 

a politician, and one of the leaders of the Jewish community 

in Hungary – was painted by Gottlieb with a combination of 

documentary precision and psychological depth, and the portrait’s 

stylistic virtuosity calls to mind the great European masters. Portraits 

by later painters are similarly defined by sharp characterizations, 

while flaunting their mastery of modernist painting techniques. 

Especially noteworthy are the self-portraits, a genre that presents 

the painter’s artistic credo, as in the case of Lesser Ury and 

Ludwig Meidner, who capture dramatic moments from their own 

biographies. 

The remarkable use of color in the works of the Jewish members 

of the School of Paris, including Mané Katz, Pinchus Kremegne, and 

Michel Kikoïne, reached its apogee in the still-life genre – whereas 

in the work of Moise Kisling, still-life arrangements received a 

Cubist interpretation. The landscape genre is represented by the 

Impressionist paintings of Lucien Pissarro (the son of Camille 

Pissarro); Isaac Levitan, one of the greatest Russian artists of this 

time; and Max Liebermann, a member of the Berlin Secession and 
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Pogroms, Exi le,  Holocaust

The horrors suffered by European Jewry in the 20th century included 

the pogroms and civil war in Russia during the century’s early years; 

the exile of various Jewish populations during the First World 

War; and the tragedy of the Holocaust, which all became central 

themes in the work of Jewish-European artists. Their paintings 

must be regarded not only as sites of national memory, but also as 

artistic reflections on these dramatic events, and as an attempt to 

provide answers to the historical challenges directed at the Jewish 

people. Issachar Ber Rybak created the graphic series Pogrom (the 

painter’s father was murdered in one of the pogroms of 1919) in a 

“primitive” or “naive” folkloric style. The details portrayed in this 

series conceptualized for the viewer the Chmielnicki Pogroms, 

whose memory was etched into Jewish folklore. Maurycy Minkowski 

uses compositions traditionally employed in European painting to 

portray biblical stories in order to paint Jewish refugees who had lost 

their homes and were fleeing the horrors of war, endowing these 

historical events with a biblical dimension. Other Jewish painters 

transformed the concrete Jewish refugee into a symbol of the Jewish 

people’s fate, portraying him as the Wandering Jew. At the same time, 

images such as Self-Defense by Lazar Krestin served as exemplary 

scenes for generations that rejected the familiar Jewish fate and 

aspired to create a new life. In a number of works concerned with 

the Holocaust, historical reality preserves its contemporary character 

while receding to make room for a form of meta-historical pathos and 

epic generalizations (as in the work of Naftali Bezem or Jankel Adler), 

or for Jewish symbols and Kabbalistic mysticism (as in the works of 

Mordecai Ardon and Yosel Bergner). Significantly, the concern with 

“Jewishness” in these works is given a distinctly universal, humanist 

character.
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Everyday Life in the Jewish Shtet l

Images of “Jewish life” in the Diaspora and its various 

manifestations – everyday life in the Jewish shtetl, folklore and 

traditions, religious ceremonies, and Jewish holidays – form a special 

unit in the museum collection, since they occupy a central place in 

the work of Jewish painters of different generations. These narratives 

were imbued with various thematic and painterly interpretations 

in accordance with the worldview and artistic program of each 

individual artist. Some painters expressed “progressive” criticism of 

traditional Jewish society’s devotion to ancient customs (for instance, 

in the paintings of Leopold Horowitz, who was known mainly for 

his portraits of the Austrian emperor and his family). Others were 

concerned with the symbolic representation of the Diaspora as a 

dark, stifling world devoid of spiritual aspirations and a horizon 

concerned with national development (as in the case of the Zionist 

painters Leopold Pilichowski and Samuel Hirszenberg). During the 

following generations, Jewish painters abandoned the critical pathos 

of their forefathers and painted the Jewish shtetl in bold colors, in 

the style of the various avant-garde movements emerging in Europe 

at the time – Cubism, Futurism, and Expressionism. This language 

liberated the imagination and presented Jewish life by means of 

eccentric characters that endowed the depicted events with a 

fantastic quality – as in the illustrations created by Marc Chagall for 

his autobiography. Artistic experiments conducted in search of new 

forms for “old” themes included the portrayal of traditional narratives 

and compositions in a Cubist style – as is the case in the work of 

Haunch Barczynski, who commemorated his father in a painterly, 

two-dimensional manner. 
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Ein Harod

Ein Harod was founded in 1921 by members of the Work Brigade, 

and was the first settlement to promote the idea of the “large group,” 

or kibbutz, as well as the connection between the pioneers in pre-

state Israel and the Jewish people in the Diaspora. Yitzhak Tabenkin, 

a member of Ein Harod and one of the leaders of the Kibbutz 

Hameuchad movement, emphasized that “there is no content to the 

life of the local worker without the pathos of creation experienced by 

the masses in the Diaspora” (1926). Despite its distant location in the 

Jezreel Valley, Ein Harod quickly became a leading intellectual center in 

the fields of Israeli culture, education, and society. Its members viewed 

themselves as playing a central role in the rehabilitation of the Jewish 

people’s national identity and in fostering a productive life of labor, 

without foregoing spirituality and culture. This was the vision that 

guided Chaim Atar and his colleagues as they prepared to establish the 

Mishkan Museum of Art.

The works presented in this room capture the image of Ein Harod 

as it took shape in collective Israeli consciousness. A number of these 

works center on the appearance of the kibbutz and its people from the 

perspective of three different generations: Shabbat at the Foot of Mount 

Gilboa by Yehoshua Brandstatter; A View of the Cemetery by Hadar 

Gad; The Valley by Harel Luz; Chaim Atar’s paintings of the kibbutz 

children, as well as Atar’s own portraits, which appear in the painting by 

Moshe Mokadi and in the wood carving by Itzhak Sirkin. Other works 

reflect the pioneering, utopian, visionary spirit that was characteristic 

of Ein Harod, giving rise to the Mishkan building and its collections: 

the architectural plans drafted by Shmuel Bickels, who planned the 

museum; the idyllic panorama by Arieh Allweil; Flowers and Birds by 

Israel Paldi; and Youth in the Negev by Yochanan Simon. The picture 

is completed by the sculptural work Playing on a Harp by Dov Feigin; 

Rachel, The Beauty of the Regiment by Aharon Priver, a member of the 

neighobrhing Tel-Yosef; and King Shaul in Ein Dor by Zvi Aldouby.  
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The exhibition “Treasures of the Mishkan Museum of Art” is 

dedicated to collections formed at the museum over the 80 

years of its existence, and is presented throughout the museum 

galleries. This comprehensive display of the collections allows for 

an exploration of the goals outlined by the members of Kibbutz Ein 

Harod when they decided to establish a museum. It captures the 

world of those who sought to create a new world without forgetting 

where they had come from, and reflects, in its own way, the history of 

the Jewish people in the 20th century.

The early section of the exhibition covers the first half of the 

20th century, while the later section is devoted to the second half of 

the 20th century and the early years of the 21st century. The works 

on display include ones created by Jewish artists active in Europe 

as well as by Israeli artists, and cover topics ranging from life and 

Jewish tradition in the Diaspora to the complexity of the Israeli 

experience. The early section includes artists who worked mostly in 

the art centers of Poland, Germany, Russia and France, and focused 

on descriptions of everyday life in the Jewish shtetl, on pogroms, and 

on the horrors of the Holocaust, as well as on classical genres such 

as portraiture, landscape, and still-life. The later section is devoted 

to  Israeli art that reflects the themes and trends presented and 

collected at the museum, including: the utopian, pioneering  vision 

represented by Ein Harod; art created on the kibbutz; social realism; 

the notion of place in the work of immigrant artists; geographic and 

cultural periphery; faith and prayer; Israeli abstract painting and 

small-scale sculpture. The two sections of the exhibition attest to 

the duality characteristic of the collection, while revealing its organic 

cohesion around themes such as “the human condition,” the sacred 

aspects of the everyday, and humanity’s place in the world. 



“In founding Ein Harod, we took upon ourselves a serious mission, 

both for ourselves and for our children, who will inherit our spiritual 

treasures and use them as the basis for the further development 

of the kibbutz. We are thus committed to deepen the spiritual 

foundations of our life, to educate ourselves through life in art . . . . 

the building of art – is also the building of the life within us.” 

(Chaim Atar, Paris, letter to the members of Ein Harod, 1938)
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