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פתח דבר
התערוכה "מכאן ומכאן – ברנר באמנות", באוצרותו של חגי שגב, מחזירה לשכונת נווה 

צדק את אחד מדייריה המסקרנים ביותר, הוא יוסף חיים ברנר. ברנר, מגדולי הספרות 

העברית בעת החדשה, התגורר תקופה מסוימת בבית הסופרים בנווה צדק )כיום משמש 

מפתח  דמות  והיה  בארון,  ודבורה  אהרונוביץ'  יוסף  לצד  גוטמן(,  נחום  כמוזיאון  הבית 

בתרבות העברית בשלהי המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים, ביישוב העברי 

בארץ ישראל ומחוצה לו. הוא ערך את השבועון העברי המעורר, כתב בהפועל הצעיר, 

עיתונו של אהרונוביץ' וגם עסק זמן מה בהוראה בגימנסיה הרצליה. ברנר נרצח על ידי 

פורעים ערבים במאורעות תרפ"א. 

חייו הקצרים והסוערים של ברנר הותירו רושם עז על בני דורו, ובמשך השנים התגבשה 

דמותו כדמות מופת מופלאה. התערוכה, הנפתחת סמוך ליום הולדתו ה-136 של ברנר, 

עומדת בסימן אישיותו החידתית של מי שנתפס ככופר, כקורבן, כמורד וכקדוש בו זמנית.

שמה של התערוכה הוא גם שם ספרו של ברנר, מכאן ומכאן, שבו מתח ביקורת קשה על 

המתרחש בארץ. לאחר שהתפרסם הספר נאלץ ברנר להתפטר מעבודתו בעיתון הפועל 

הצעיר, אך בשל סירובו ליפות את המציאות הצטייר כאיש של אמת וכמורה דרך, והפך 

בעיני רבים לדוברו של הדור. נסיבות הירצחו הוסיפו מימד של טראגיות להילה שנקשרה 

לו. 

נווה שכטר הוא בית לאמנות בת-זמננו, המתכתבת עם הרעיונות והמקורות היהודים. 

תערוכה זו מעמידה את יוסף חיים ברנר כמוקד לדיון בשאלות הנוקבות שהסעירו אותו 

בשעתו ועודן רלבנטיות לימינו ובהן סוגיות של אמונה, זהות וגורל משותף.

ברצוני להודות לחגי שגב על תערוכה מרתקת ומעוררת מחשבה שיצר בעבור נווה שכטר.

בברכת שנה טובה,

יונית קולב-רזניצקי - מנכ"ל “נווה שכטר"





מי האיש?1 
שאלת הייצוג האמנותי של י"ח ברנר

מאת חגי שגב

סיפור חייו ויצירתו של ברנר הוא סיפור של עליות ומורדות, רגעים קטנים לצד רגעים דרמטיים 

– והסיום דרמטי ביותר, עם רציחתו בפרעות תרפ"א בבית האדום בפרדסי יפו )2 במאי, 1921(. 

שכטר  נווה  של  בגלריה  הקטנה  התערוכה  אחד?  בדימוי  הללו  הרגעים  את  לתמצת  ניתן  כיצד 

מנסה להתמודד עם האתגר הזה. מקבץ מצומצם של יצירות אמנות הנסבות על אחד המיתוסים 

לארץ  הגיע  "כשברנר  ישראל.  בארץ  התרבות  ויצירת  ההתיישבות  ראשית  של  המשמעותיים 

ישראל – הספרות העברית עברה לארץ ישראל", אומר אריאל הירשפלד בראיון בסרטו של יאיר 
קידר על ברנר, שמוקרן בתערוכה.2

בוחנת את  ולדימוי המסתורי שהותיר אחריו. קבוצה אחת  ברנר  לדמותו של  נמשכים  האמנים 

דמותו בפריזמה של דיוקנו המתועד בתצלומים היסטוריים, אם בחיים, אם במוות. מבחר עבודות 

נוסף מתרחק מן הדמות עצמה ומציע התייחסות להיבטים במחשבתו של ברנר. שתי ההצעות 

בספרות  ביותר  הקונטרוברסליות  הדמויות  אחת  את  לדיון  נוספת  פעם  מעלות  הוויזואליות 

העברית המודרנית, שגם כמאה שנה לאחר תסיסת יצירתו מוסיפה לעורר עניין ומשיכה.

כותרת התערוכה, "מכאן ומכאן"3 כשם ספרו של ברנר, מתייחסת למקבץ המצומצם של דימויים 

שהם פרקי חיים ומוות, פרקי מחשבות, המהווים בסיס לעולם ומלואו, עולם של מבטים חזותיים 

המקבצים בתוכם מחשבות רבות-רבדים. כל ציור, רישום או סרט דוקומנטרי הם פן אחד שמשך 

את יוצרו להתמודד עם סיפורו של ברנר ועם תופעות תרבותיות או חברתיות שבאו לידי ביטוי 

ביצירתו. לעיתים ההתייחסות ישירה, ברורה ומיידית, ולעיתים היא מציעה מבט מרוחק, מהרהר, 

בוחן ואף ביקורתי.

 1  “מי האיש? חידת חייו לא ִתפתר לעולם". כותרת המאמר לקוחה מדבריו של הסופר חיים באר בסרטו של יאיר קדר, 

“העברים: י. ח. ברנר, המעורר", שנוצר בתמיכת קרן מקור, קרן אבי חי ושירות הסרטים הישראלי, 2015.

2 שם.

3 “מכאן ומכאן" יצא לאור ב-1911 והיה ספרו הראשון של ברנר שנכתב בארץ ישראל.
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קורות חייו המורכבים והמרתקים של ברנר משכו אמנים רבים, אולם מספרם של אלה אינו מתקרב 

את  במאמרו4  עפרת סקר  גדעון  בכתביו.  להתעניין  ומוסיפים  החוקרים שהתעניינו  למניין  כלל 

היחס לדמותו של ברנר, שנע בין התעלמות והעדר התייחסות לבין פרצי עניין בתקופות מסוימות. 

בתצלומים  מדמותו  העולה  לעוצמה  בעיקר  נמשכים  לדיוקנו  לתקופה  אחת  הנדרשים  אמנים 

ההיסטוריים. ואכן, ברנר על זקנו העבות – כפי שהוא נראה ברבים מן התצלומים – הוא דיוקן של 

אדם טעון אנרגיות ורגשות הניתנים לפירושים שונים, מעוררים את הדמיון ומעודדים את היצירה.

הדיוקן בין חיים למוות
בשנים האחרונות מתעוררות שוב ושוב שאלות מהותיות שעלו בכתביו של יוסף חיים ברנר כבר 

לפני למעלה ממאה שנים. חקר דמותו ודיוקנו של האדם היהודי, ההולך ומתגבש במדינות רבות 

ברנר  ביותר.  הנושאים המרתקים  הוא אחד  והנסיבות,  כתולדת התנאים  ישראל  ושונות ובארץ 

העלה את הנושא הזה ביצירותיו בצורה חדה וברורה, מפוכחת ומלאת סתירות בעת ובעונה אחת. 

והוא הדין גם במופעים שלו בציור ובאמנות.

יוסי וקסמן מצייר את ברנר בעקבות תצלום היסטורי שבו הוא נראה מלא-חיים ועז-יצרים בזכות 

משיכות המכחול הדשנות והתוססות. זהו דיוקן המזכיר את הדיוקנים של ואן גוך באנרגיה שהוא 

טעון בה. אנרגיית החיים אצורה בתמונה – ובמקביל לה גם אנרגיית המוות: התיאור כולו מוקף 

בד מכוסה צבע אדום-דם. ואכן, בפוסט שהעלה וקסמן בדף הפייסבוק שלו מספר ימים לאחר 

סיום העבודה על הציור, הוא כותב: "רצח ברנר אצלי בסטודיו".5 באחד התצלומים שמצרף וקסמן 

להודעה נראה כתם צבע אדום לוהט על הרצפה, מתחת לכן-הציור שעליו ניצבת היצירה בשעת 

העבודה עליה. 

"ברנר בראש"6 )2017( של וקסמן הוא תיאור של אמן חי ויוצר שהיצירה מנקרת במוחו, שהעורב 

השחור חופר במחשבתו. הסמיכות של האטריבוט הסימבולי של העורב מזכיר בבירור ציורי דיוקן 

או איקונות דתיות מימי הביניים. ציורים של קדושים נוצריים לוו פעמים רבות בקישור ישיר אל 

בעל-החיים שסימל את המשמעות הגלומה בו עבור היוצרים והצופים. העורב מסמל עוף אכזרי 

אך רב חוכמה, והוא הדין גם בציור של וקסמן: סמיכות וזהות כמעט מלאה בין ראשו של ברנר 

ובין העורב.

אורי ליפשיץ,  והרישום מאת  ציורו של וקסמן עוסק בפן היצירתי-אישי של ברנר, הציור  בעוד 

את  מנתח  עפרת  גדעון  פוליטית.  דמות  מציגים   ,)1994  ,1985( יותר  מוקדם  עשורים  שנוצרו 

ציוריו של ליפשיץ על ברנר כחלק מ"געגוע למנהיג כאיש הרוח". עפרת מתייחס גם לניתוח של 

נורית גוברין, הטוענת כי החזרה לעיסוק בברנר ומחשבתו עלתה בעקבות המשברים החברתיים 

והפוליטיים של מלחמות יום כיפור, מלחמת לבנון הראשונה והאינתיפאדה הראשונה.7 

4 גדעון עפרת, “ברנר באמנות הישראלית", באתר “המחסן של גדעון עפרת", 1991.

5 יוסי וקסמן, דף הפייסבוק האישי, 30.7.2017.

6 בתרגום לאנגלית בחר וקסמן לקרוא לציור בשם Brenner Headache ולא בתרגום ישיר של העברית. 

7 גדעון עפרת, שם.



רישום הדיוקן של ברנר מאת ליפשיץ חושף את האישיות המסוכסכת, הנאבקת מאבקים פנימיים, 

כאשר מחצית הדיוקן מכוסה בקווים חדים, החורשים את הפנים ופוצעים אותם. קווים רישומיים 

נוספים יוצאים אל מחוץ לקווי-המתאר של הראש וממשיכים את הסערה הפנימית אל מחוצה לו.

בדמותו  עיסוק  ממחישה  בתערוכה  המוצגת  המת  ברנר  של  הנוספת  המונומנטלית  התמונה 

כקדוש נוצרי מת. גופתו השכובה על הארץ מתוארת בתוך קווים חדים, המקיפים אותה כמו ארון 

קבורה. אולם המוטיב המשמעותי יותר הוא הקווים החודרים את החזה החשוף. אלה הם מעין 

חיצים שנורו אל גופו של הקורבן. דימוי זה נקשר באמנות הנוצרית לתיאור של סבסטיאן הקדוש, 

דמות המופיעה באין ספור יצירות מופת, שהידועה שבהם יצאה מתחת ידו של אנדריאה מנטניה 

)Mantegna(.8 בציורים הנוצריים נראה סבסטיאן הקדוש צלוב על צלב ואת גופו מפלחים חיצי 

מוות.

מותו הטרגי של ברנר הוא מוקד מרכזי בהתייחסות לקורות חייו. האמנות אוהבת לתאר רגעים 

גופה  צילום של  או  ציור  ומעורר חרדה.  וכמובן מאיים  ומסקרן,  יסוד מושך  דרמטיים, המהווים 

ואחד.  אחד  לכל  כמעט  הנוגעים  ואירועים  עם תחושות  סיפור המתמודד  הוא  הארץ  על  הנחה 

ייצוג של האירועים המוליכים-לקראת, של המתרחש בשעת האירוע  המוות או הגופה הם רק 

עצמו, וכמובן של השלכותיו.

חיה גרץ רן ורעיה ברוקנטל מתמודדות עם תיאור גופתו של ברנר תוך התמקדות ברגעים שלאחר 

המעשה הנורא. גופתו של ברנר ברישום של ברוקנטל שוכבת על הארץ – זהו פורטרט של מת 

המגלם בעיצובו את המתח בין האנכי לאופקי, שהרי אדם חי הוא אדם העומד זקוף, בעוד הגופה 

שכובה על הארץ. זהו גם מתח בין השלווה הנסוכה על פניו של המת לבין המתח שבידיעת המוות 

והסוף. ׂשערו של ברנר מעוצב בתנופה רבה, בקווים מתעגלים וזורמים, בניגוד מוחלט לגוף הדומם. 

עבור ברוקנטל זהו תיאור של סיטואציה שקשה להתמודד ִעמּה – שאף מפתיע אותה שלא צונזרה, 
כפי שנהוג בתקשורת של ימינו.9

מתחים נוספים העולים בתיאור של ברוקנטל עוסקים במשמעות המרֶאה. ברבות מיצירותיה של 

ברוקנטל מתקיים קונפליקט בין המראה החילוני והמודרני של הדיוקנאות שהיא מציירת לבין 

המראה החֵרדי. התיאור מתייחס גם למתח בין איש הרוח היצירתי והמופנם לבין הדיוקן הפראי. 

ייתכן שבכך היא מתמודדת עם הסתירות הפנימיות בחייו של ברנר כאיש יצירה רגיש ועדין לבין 

הדימוי הקשה והאכזרי של עצם המוות. ברוקנטל גם רואה באופן הציור הדקדקני שבו בחרה מעין 

תיאור של "רישום טבע" או "טבע דומם" המבוסס על דימויים מן החי, דוגמת זר פרחים או פירות 

בקערה בציור המסורתי. גישה זו מעבירה את המשמעות מהיבטים של תנועה ודינמיות להיבטים 

אמנותיים של סטאטיות ומוות.

8 התמונה, שנוצרה ב-1480, שמורה במוזיאון הלובר, פריס.

9 שיחה עם האמנית, יוני 2017.
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וההכנה  הרישום  עבודת  של  בשלבים  ההיסטוריים  הצילומים  את  ובדקה  בחנה  רן  גרץ  חיה 

המדוקדקת שביצעה לפני שהחליטה על הדימוי הסופי שיעלה על בד "המעורר". התהליך כלל 

עבודה על ארבעה רישומי הכנה, שהתבססו על תיעוד מזירת הרצח בבית האדום ביפו.10 בכל 

אחד מהרישומים נבחן הדימוי בפרטי פרטים: ַמַּנח הידיים, מידת החשיפה של ֲחֵזה הסופר, או 

האופן שבו מונחים עלי האקליפטוס על גבי הגופה. כל תזוזה בכל אחד מן המרכיבים הללו משנה 

לחלוטין את המשמעות.

הרעיון להניח ֵזר על גופתו של ברנר עלה בעקבות קריאה בספרו "מכאן ומכאן", שבו כותב ברנר 

הקדשה לנער שבבית אמו התגורר, ואשר היה מקור השראה לגיבור הספר: "את הכי נלבב וטהור 

בקומץ העלים האלה אני מניח בדמע על קברי יקיַרי וטהוַרי...". גרץ רן מספרת: "משפט זה שינה 

את כיוון הציור ונתן לי השראה להפוך את הֵזר, שאמור היה לכסות את פלג גופו התחתון של ברנר, 

לדימוי ֵזר פנטום תלוי שנוצר מצל העלים שתליתי על קיר הסטודיו".11 

וקדוש",  "טהור  הכיתוב:  עם  ארט-דקו,  בסגנון  המצבה  תמונת  עם  גם  מתכתב  הזה  התיאור 

את  להציג  הרצון  היה  הסופי  הציור  לעיצוב  נוסף  השראה  מקור  "החיים".12  בשבועון  שפורסם 

החייתי והסוער כניגוד חד לשלוות הגופה. כך בחרה גרץ רן להעמיד פסלון זאב קטן בפינה הימנית, 

מעל למסגרת הציור. צל ֵזר העלים, החיה הטורפת הנמצאת בתוך התמונה וגם מחוץ לה – כל אלה 

מתארים את תחושת החוסר שהיתה אחד הגורמים המובילים בחוויית חייו של ברנר. כתביו הם 

תיאור של מה שראה לצד מה שהרגיש כָחֵסר בהווייתו ובזהותו, ובעיקר של הִריק שנשאר לאחר 

המוות.

הדימוי הסופי מתייחס למוות כסוג של גאולה לנפש המיוסרת. "הוא מתאר את הפער הבלתי ניתן 

לגישור בין החלומות, האידיאולוגיה החוצבת בנשמה, לבין תנאי המצוקה, הרעב והבדידות של 

מהגרים".13 הדימוי של גרץ רן הוא של דמות קדוש מעונה, שבאמצעותו היא מנסה לגעת באופן 

בו נבנים מיתוסים סביב המוות. 

עיסוקה של האמנית במות חלוצים וחלוצות בני העליות הראשונות החל בציור החלוצה בטקס 

הקבורה של שושנה בוגין )2011(, שׂשמה קץ לחייה במו ידיה. גרץ רן ציירה את שושנה כפי שהיא 

מופיעה בתצלום ארכיון, שוכבת על אלונקה ועטופה בבד לבן, שכוסה בעלי אקליפטוס; חברותיה 

מקיפות אותה ומלוות אותה בדרכה האחרונה.14 צלם הסצנה הזאת ביים את גופת המתה ואת 

החברות סביבה, כהמשך למסורת ציורי ההורדה של ישו מן הצלב בציור הנוצרי.

10 התצלום שמור בארכיון העיר תל אביב.

11 מתוך מכתב האמנית לקראת התערוכה, יולי 2017.

12 “החיים", שבועון מצויר לספרות ואמנות, ירושלים, תרפ"ב 1922, השמור במכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון, תל אביב.

13 אניטה שפירא, “ברנר סיפור חיים", עם עובד, 2008.

14 ציורים נוספים של חיה גרץ רן בסדרה זו ניתן למצוא באתר האמנית.
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משחק הקונפליקטים
ותרבותית  חברתית  פוליטית,  רעיונית  מחשבה  של  רב  עושר  בתוכם  אוצרים  ברנר  של  כתביו 

בהתייחס למצבה של יהדות זמנו והקשר שלה למסורת, לדת ולארץ ישראל. במטרה להציג חלק 

זעיר מהיבטים אלה בחשיבתו, וכדי להשלים את הדיון בדיוקנו, שולבו בתערוכה ציוריהם של שני 

אמנים הבוחנים מקצת מנושאים אלה במכלול יצירתם.

ציוריו הצבעוניים והנאיביים-למראה של אליהו אריק בוקובזה מתעתעים בצופה, מפתים אותו 

ומחייבים התנודדות בין הנושאים המורכבים והמראה הקליל. בקטלוג התערוכה שבה הוצג הציור 

לראשונה כתב דוד שפרבר: "בתוך התרבות הישראלית על דתיותה והמיליטריזם הטבוע בה, זהו 

מסע אמביוולנטי ומורכב: במבט ראשון הוא נדמה נוסטלגי, אך במבט מעמיק וחקרני הוא מתגלה 

לא פעם כמתנער, כזר ומנוכר, כמתריס לפעמים וכביקורתי כמעט תמיד".15 

על  היהודית,  והתרבות  החברה  את  ברנר  מתאר  רעיונית  בחדות  מצבים  ובניתוח  מושחז  בעט 

הקונפליקטים שבה בין מסורת ומודרניות, בין דתיות לחילוניות. והוא הדין גם בציורים של בוקבזה. 

בעבודה "שומר החומות" )2012( מתואר אדם לבוש מדי צבא, בידו האחת רובה, על ראשו מעין 

שטריימל מעוצב מעלי עץ והוא ניצב בחזית חומות העיר. על פניו עוטה החייל מסיכת אב"כ, בידו 

דגל כחול-לבן, על כתפיו טלית. זהו תיאור ססגוני של דמות היברידית, רבת זהויות המתקיימות 

בעת ובעונה אחת, שילוב של סתירות כמעט בלתי ניתנות ליישוב, והכל במסגרת אחת. בוקובזה 

מתאר את המורכבות של הממשות הקיימת בארץ: רבדים על גבי רבדים של גישות, אורחות חיים 

ומציאויות ריאליות ופנטסטיות כאחת. בלי מילים ובמבט אחד יכול הצופה להבין את שהוא רואה, 

לצחוק או לבכות בערבוביה.

הציורים הללו מבטאים את תמצית הדיון של ברנר ומנסים להתמודד עם שאלות על אודות הדיוקן 

והקולקטיבית  והזהות האישית  היהודי המתעצב בארץ. מה משמעותם של המסורת, הערכים 

של כל אדם ואדם? מהו המחיר האישי שמשלמים על החלטות והכרעות אישיות לצד החלטות 

והכרעות לאומיות?

הציורים של בוקובזה מתייחסים לרוב לדמויות שהן סימבוליות. הציור של שמעון פינטו, "נביא, 

משורר", מנסה גם הוא להתייחס לסימבוליזם המתקיים בדימויים של עולם האמנות והיצירה. 

במרכז הציור דמות יושבת על כיסא-בר מוגבה; אך במקום פניו של המשורר-הנביא מצטייר ראש 

של חמור. הדמות אוחזת בידה מסמך או נייר צהוב. על הקיר מימין נראים מדפי ספרים עמוסים, 

ובקיר משמאל – שעון עגול, שממנו יורדים חוטים צבעוניים. 

פינטו יוצר כאן דימוי של נביא-משורר שהוא גם חמור. זוהי סתירה פנימית לכאורה, אך ייתכן שיש 

בה מן האמת: פעמים רבות נתפסים הנביאים, כמוהם כמשוררים, כחמורים – דימוי של בעל חיים 

שאינו חכם ואינו נבון, וגם אינו לגמרי מובן. "משורר הוא כמו שאמאן, משוגע שעוסק ברוח בעולם 

שרובו חומרני", מתאר פינטו.16 "ארון הספרים הוא הידע והיצירה - ההביטוס התרבותי, המקור 

15 דוד שפרבר, “מסע ומריבה", בתוך קטלוג התערוכה “צבאות", 2013.

16 בשיחה בסטודיו של האמן בירושלים, יוני 2016.
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לחשיבה האנושית". עבור ברנר, ייתכן שעולם הספר היה העולם הנוח יותר לקיום, בעוד שעם 

העולם הארצי הוא התקשה להתמודד.

קורא  הוא  אולסטאר.  מותג  של  אופנתיות  ספורט  נעלי  הנועל  צעיר,  כאדם  מתוארת  הדמות 

ממסמך צבעוני, ולאו דווקא מכרך עב-כרס ורב משמעות או תכנים. השעון בציור הוא רק עיגול, 

שבתוכו קו העולה כלפי מעלה ומייצג את הזמן ההיסטורי והסימבולי, שאיננו משתנה, שבהבנת 

וקבלת ה״אחר״. ניתן אף לשער כי השעון, שממנו נוזלים חוטים צבעוניים, מתייחס לשעון הזמן 

הנוזל של הצייר הסוריאליסטי סלבדור דאלי. בגישה החופפת את גישתו של בוקובזה בוחן גם 

פינטו את המסרים כבדי הרעיון והאידיאולוגיה במבט קליל לכאורה; אך החשיבות, בהקשר של 

התערוכה הנוכחית, היא בהצבתם של דימויים פשוטים, על מורכבותם ועל הרבדים הנערמים בהם 

זה על גבי זה, תוך המחשת הקונפליקטים והסתירות הפנימיות הגלומות בהם.

העבודה היחידה בתערוכה המציבה את ברנר בקונטקסט ציבורי נעשתה על ידי גיא רז, במסגרת 

עבודת גמר בבית הספר לצילום "קמרה אובסקורה". זהו הומאז' לצלם הנודע אברהם סוסקין, 

שתיעד את ראשית ההתיישבות בארץ ישראל וגיבוריה. כותרת העבודה, "עזרים לזיכרון" )1993(, 

מרמזת על מיזוג של תצלום היסטורי עם החומר הבסיסי שעליו דורכים – הבלאטה. בתצלום של 

סוסקין מתועדים לצד ברנר ש"י עגנון, דוד שמעוני ואז"ר )אליעזר זיסקינד רבינוביץ'(. קו אלכסוני 

בין  חלוקה  נוצר מראה של  כך  לָקֶצָה השני.  ועובר מקצה אחד של הבלאטה  הדימוי  חוצה את 

הדמויות, או שמא מחיקה של הדימוי כולו, על הדמויות המתוארות בו.

במהלך העבודה סרק רז חמישה ארכיונים היסטוריים ובהם איתר 200 דימויים, שאותם הדביק על 

האריחים ופרש אותם בחלל הגלריה. זהו חיבור בין אנשי רוח ליסוד שעליו הם עומדים וצועדים. 

נווה צדק. כך מתחבר החומר המקומי  האריחים נאספו מבית חרושת נטוש לבלאטות בשכונת 

לחומר הרוחני שהתקיים בשכונה בראשית ימיה של תל אביב. 

סיומה של התערוכה וסיכום מרתק של החיים והיצירה של ברנר מתוארים בסרטו של הבמאי יאיר 

קדר, "העברים: י"ח ברנר". קדר מספר סיפור מתח ועלילת חיים סוערת ומורכבת, תוך שזירה של 

ראיונות עם חוקרים המנתחים את אישיותו ואת יצירתו של ברנר בהקשר הרחב של הספרות 

העברית והתגבשותה, תחילה באירופה ובהמשך עם מעברו של ברנר לארץ ישראל. 

קדר ממקם את דמותו של ברנר כגיבור יוצר ומגבש של הזהות היהודית החדשה, על המורכבות 

האנושית שלה. הוא מציג אדם קרוע ורב לבטים, הן במישור האישי והן במישור הציבורי. הדיון 

הנוצר מתוך סיפור העלילה והרעיונות מבהיר עד כמה מחשבות ודעות שהעלה ברנר על הכתב 

דיונים  לעורר  מוסיפים  אלה  וקונפליקטים  שאלות  אנו.  בימינו  גם  רלבנטיות  להיות  ממשיכות 

וויכוחים, המונחים בבסיס התרבות היהודית והישראלית שנוצרה בארץ.
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עבודות



יוסי וקסמן, ברנר בראש, 2017, אקריליק על בד, 90x50, בהשאלת האמן

Yossi Waxman, Brenner’s Headache, 2017, acrylic on canvas, 90X50, courtesy of the artist
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אורי ליפשיץ, ברנר, 1985, רישום גרפיט וגיר שמן על נייר, 70x50, אוסף דורית ליפשיץ

Uri Lifshitz, Brenner, 1985, graphite and oil stick on paper, 70X50, courtesy of Dorit Lifshitz
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אורי ליפשיץ, ברנר, 1994, שמן על דיקט, 120x180, אוסף דורית ליפשיץ

Uri Lifshitz, Brenner, 1994, oil on wood, 120X180, courtesy of Dorit Lifshitz
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חיה גרץ רן, המעורר, 2017, שמן על בד ואובייקט, 90x130, בהשאלת האמנית, תצלום בועז לניר 

Haya Graetz Ran, The Awakener (HaMeorer), 2017, oil on canvas and an object, 90X130,  
courtesy of the artist, photo by Boaz Lanir
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חיה גרץ רן, המעורר (רישום הכנה), 2017, גירים על נייר, 50x70, בהשאלת האמנית, תצלום בועז לניר

Haya Graetz Ran, The Awakener (HaMeorer), 2017, graphite, 50X70, courtesy of the artist,  
photo by Boaz Lanir

18



חיה גרץ רן, המעורר (רישום הכנה), 2017, גירים על נייר, 50x70, בהשאלת האמנית, תצלום בועז לניר

Haya Graetz Ran, The Awakener (HaMeorer), 2017, graphite, 50X70, courtesy of the artist,  
photo by Boaz Lanir
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רעיה ברוקנטל, ברנר, 2016, רישום על נייר, 90x120, בהשאלת האמנית

Raya Bruckenthal, Brenner, 2016, drawing on paper, 90X120, courtesy of the artist
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אליהו אריק בוקובזה, שומר החומות, 2012, אקריליק על בד, 130x90, בהשאלת האמן

Eliahou Eric Bokobza, The Wall Guard, acrylic on canvas, 2012, 130x90, courtesy of the artist
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אליהו אריק בוקובזה, טמפו, 2000, אקריליק על בד, 130x110, בהשאלת אוסף פרטי

Eliahou Eric Bokobza, Tempo, 2000, acrylic on canvas, 130x110, private collection
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שמעון פינטו, נביא, משורר, 2015, שמן על בד, 130x100, בהשאלת האמן, תצלום ציקי איזנברג

Shimon Pinto, Prophet, Poet, 2015, oil on canvas, 130X100, courtesy of the artist, photo by Tziki Eisenberg
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גיא רז, עזרים לזיכרון, 1993, הדפס אמולסיה על אריח, 20X20, בהשאלת האמן

Guy Raz, Mnemonikos, 1993, emulsion on floor tile, 20X20, courtesy of the artist
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images on their complex and superimposed layers, demonstrating the conflicts and internal 
contradictions they embody. 

The only artwork that frames Brenner within a public context was created by Guy Raz, as 
part of his graduate project for Camera Obscura Photography School. An homage to the 
renowned photographer Avraham Soskin, who documented the early pioneers in Pre-State 
Israel. The piece, titled Mnemonikos (1993), combines a historical photo with the basic material 
on which we stand – the floor tile. Soskin’s photograph documents Brenner alongside the 
authors Shmuel Yosef Agnon, David Shimoni, and Alexander Siskind Rabinovitz. The image 
is cut by a diagonal line that runs from one corner of the tile to the opposite corner. This 
creates a seeming division of the figures, or perhaps alludes to the cancelation of the entire 
image and the figures documented in it. 

While working on this project, Raz searched in five historical archives, where he found 200 
photographs he pasted on tiles, which he spread throughout the gallery. This is a connection 
between men of spirit, intellectuals, and the foundation on which we walk and stand. The 
tiles were gathered from an abandoned tile factory in Neve Tzedek neighborhood and the 
center of the early Hebrew Writers House. Thus, the local material is joined by the spiritual 
material that imbued the neighborhood in the early days of Tel Aviv. 

The conclusion of the exhibition and a fascinating summery of Brenner’s life and work 
is presented in a documentary by the director Yair Qedar, The Awakener: the Story of Y. H. 

Brenner. The documentary recounts a suspense story and a tumultuous and complex 
biography, incorporating interviews with scholars who talk about Brenner’s personality and 
work in the broad context of Hebrew literature and its formulation, first in Europe, and later, 
after Brenner’s move to the Land of Israel. 

Qedar portrays Brenner as a creative hero and formulator of the new Jewish identity, on its 
human complexity. He presents a torn and conflicted man, on the personal as well as on 
the public level. The discussion outlined by the narrative and ideas illustrates how much the 
thoughts and views that Brenner put on paper are still relevant to this day. These questions 
and conflicts continue to generate discussions and arguments, which are found at the basis 
of Jewish and Israeli culture in Israel. 



29

With a sharp pen, Brenner describes Jewish society and culture on the conflicts it holds 
between tradition and modernism and between religious and secular life. Bokobza’s paintings 
follow in the same vein. In the painting The Wall Guard (2012), a man is depicted in military 
uniform and a shtreimel made of wood leaf, holding a rifle and standing in front of the city’s 
walls. The face of the soldier is covered by a gas mask, he is holding a blue and white flag, 
and a tallit covers his shoulders. This is a colorful depiction of a hybridized figure comprised 
of many coexisting identities, a combination of almost irreconcilable contradictions, all in 
one person. Bokobza describes the complexity of the reality in Israel. Layers upon layers of 
identities, outlooks, ways of life, and real as well as fantastic realities. Without words and at 
one glance, the viewer can understand what he sees, laugh or cry, but always sense the 
confusion. 

These paintings express the essence of Brenner’s discourse, which also tries to tackle 
questions about the Jewish identity shaped in the Land of Israel. What is the personal price of 
private decisions and choices alongside the national ones? What is the meaning of tradition, 
of values, and of the personal and collective identity of each and every man? 

Bokobza’s paintings often depict figures with symbolical layers. Shimon Pinto’s painting 
Prophet, Poet also wishes to address the symbolism of the images of the world of art and 
creation. At the center of the painting we see a figure sitting on a high bar stool, but 
instead of the face of the poet/prophet, it has a donkey’s head. The figure holds a yellowing 
document in its hand. The right wall is covered by bookshelves, while on the left wall there is 
a round clock with colorful threads coming out of it. 

Pinto creates in this painting the image of a prophet/poet who is also a donkey. This 
supposed contradiction has a touch of truth: prophets, as well as poets, are often perceived 
as a donkey – an animal that is not particularly smart or clever and is not understood by the 
public. “A poet is like a shaman, a crazy man who deals with the spirit in a predominately 
materialistic world,” says Pinto.16 “The bookcase is the knowledge and the creation – the 
cultural habitus, the source of human thinking.” For Brenner, perhaps the world of the book 
was a favored habitus, while he struggled to deal with the earthly world. 

The figure is depicted as a young man, wearing fashionable Converse sneakers, reading from 
a colorful document, rather than a thick and meaningful volume. The clock in the painting 
is nothing but a circle with a vertical line, representing historical and symbolic time that 
does not change, with understanding and acceptance of “the other.” We can even speculate 
that the clock, with the colorful threads that hang from it, references the liquid clocks of the 
Surrealist painter Salvador Dali. In an attitude that seems to correspond with that of Bokobza, 
Pinto also examines the profound and ideological messages through a purportedly playful  
prism. But the significance in the context of this exhibition is in the juxtaposition of simple 

16  In conversation in the artist’s studio, Jerusalem, June 2016. 
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This description also resonates the photo of the art deco tombstone with the inscription “Pure 
and Sacred,” printed in HaChaim weekly journal.12 The design of the final painting was also 
inspired by the desire to represent the wild and tumultuous as a sharp contrast to the serene 
dead body. Thus, Graetz Ran chose to place a small figurine of a wolf on the right corner, 
above the frame of the painting. The shadow of the wreath, the wild animal found both in 
and outside the frame, all portray the feeling of absence, which was one of the driving factors 
in Brenner’s life. His writings describe what he saw and what he felt as a void in his life and 
identity, and particularly the void left after death. 

The final image addresses death as a type of salvation for the tormented soul. “He describes 
the unbridgeable gap between dreams, ideology that ignites the soul, and the immigrants’ 
distress, hunger, and loneliness.”13 Graetz Ran image is one of a martyr. Through the image, 
she tries to examine the manner in which myths surrounding death are formed. 

The artist’s engagement with the death of the early pioneers in Pre-State Israel started with 
a painting of the burial ceremony of the pioneer Shoshana Bogin (2011), who has taken her 
own life. Graetz Ran painted Bogin as she appears in an archive photo, lying on a stretcher, 
wrapped in a white sheet, and covered by eucalyptus leaves; her friends stand around her 
body, accompanying her on her final path.14 The photographer of this scene staged the body 
of the dead woman and the friends surrounding her, as an allusion to the Christian tradition 
of portraying the body of Jesus taken down from the cross. 

Game of Conflicts

Brenner’s writing encompasses a great wealth of political, social, and cultural thinking about 
the state of Judaism in his time and its link to tradition, religion, and the Land of Israel. In the 
aim of presenting a fraction of these facets in his thought and complete the discussion on his 
figure, the exhibition features paintings by two artists who explore some of these issues in 
their work. 

Eliahou Eric Bokobza’s colorful and naïve-looking paintings deceive the viewer, enticing him 
and forcing him to reconcile the complex issues with the cheerful appearance. In the catalogue 
of TZEVAOT / This is the Land, the one-man show in which the painting was first exhibited, David 
Sperber wrote: “…into the Israeli culture, with its inert religiousness and militarism. It is a most 
ambivalent and complex journey: at first it seems nostalgic, but a more perceptive look unravels 
it as renouncing, as alien and alienated, at times defiant, and almost always critical.”15 

12   HaChaim, illustrated weekly journal for literature and art, Jerusalem, 1922, kept in the Lavon Institute for Labour Research, 
Tel Aviv.

13  From correspondence with the artist, June 2017.
14  More paintings from this series are found on the artist’s website.
15   David Sperber, “A Journey, a Challenge and a Conflict: Religion, Army and the Existential Fear in the Work of Eliahou Eric 

Bokobza,” TZEVAOT / This is the Land, The Zaritsky Artists House, Tel Aviv, 79.



Haya Graetz Ran and Raya Bruckenthal engage with portrayals of Brenner’s dead body by 
focusing on the moments following the horrible deed. In Bruckenthal’s drawing, Brenner’s 
body is lying on the ground. The design of this portrait of the deceased embodies the tension 
between the vertical and the horizontal, since the living stand upright, while the dead are 
lying on the ground horizontally. This is also the tension between the calmness of the dead 
man’s countenance, and our awareness of death and the end. Brenner’s hair is depicted with 
curving and flowing lines that form a complete contrast to the still body. For Bruckenthal, this 
is a description of a situation that is hard to stomach. She is even surprised that it was not 
censured, as is common practice in today’s media.8 

Other tensions that come to the fore in Bruckenthal’s drawing concern the meaning of 
appearance. In many of Bruckenthal’s artworks there is a conflict between the secular 
modern look of the portraits that she paints and the religious Jewish Orthodox appearance. 
The portrayal also addresses the tension between the creative and introvert intellectual and 
the wild portrait, possibly as a way of dealing with the internal contradictions in Brenner’s 
life as a sensitive artist and the harsh and cruel image of death. Bruckenthal also associates 
the painstaking drawing style that she employs here with "drawing from nature" or “still life” 
drawing based on the observation of living images, like a bouquet of flowers of a bowl of 
fruits in traditional painting. This approach shifts meaning from aspects of movement and 
vitality, to artistic aspects of immobility and death. 

Haya Graetz Ran examined the historical photographs of the dead body during the 
preparatory work, before she decided on the final image that will be painted on the canvas 
of HaMeorer (“The Awakener”). The painting was created especially for this exhibition. The 
process included four preparatory drawings, based on documentation of the murder scene 
near the Red House in Jaffa.9 In each of the drawings, every detail in the image was carefully 
examined: the position of the hands, how much of the writer’s torso was exposed, and the 
placement of eucalyptus leaves on the body. Any movement of each of these elements 
completely changed the meaning of the image. 

The idea of placing a wreath on Brenner’s body came after reading the book From Here and 

There, which Brenner dedicated to the boy in whose mother’s house he lived, and was his 
inspiration for the book’s protagonist: “The most friendly and pure of these pages [in Hebrew 
also leaves] I lay with a tear on the graves of my pure, dear ones…”.10 Graetz Ran recounts: “This 
line has changed the direction of the painting, and inspired me to turn the wreath that was 
supposed to cover Brenner’s lower body into a phantom image of a hovering wreath, created 
by the shadow of the leaves I hung on my studio wall.”11 

8  In conversation with the artist.
9  The original photograph is in the collection of the Tel Aviv City Archive.
10  In Anita Shapira, Yosef Haim Brenner: A Life, translated by Anthony Berris, Stanford University Press, 2014.
11  From correspondence with the artist, July 2017.
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Waxman’s Brenner's Headache (2017) is a portrait of a living and creating artist, and the 
thoughts that prey on his mind, the black raven that pecks at it. The symbolic attribute 
of the raven is reminiscent of medieval religious icons or portrait paintings. Paintings 
of Christian saints were often accompanied by a direct reference to the animal that 
symbolizes the meaning he or she embodied for the artist and the viewers. The raven 
symbolizes a cruel yet wise animal, and so does Waxman’s painting, which presents an 
almost complete affinity and identity between Brenner’s head and the raven. 

While Waxman’s painting concerns Brenner’s creative/personal side, Uri Lifshitz’s painting 
and drawing, created decades ago (1985 and 1994), present a political figure. Gideon 
Ophrat analyzed Lifshitz’s paintings of Brenner as part of a “longing for the leader as an 
intellectual.” Ophrat also addresses Nurit Govrin’s analysis, which maintains that the revisit 
of Brenner and his writing is motivated by the social and political crises that emerged in 
the wake of the Yom Kippur War, the first Lebanon-Israel War, and the first Intifada.6 

Lifshitz’s drawing of Brenner reveals the troubled figure who is fighting internal demons, 
with half of the portrait covered with sharp lines that furrow and cut his face. More lines 
are drawn outside of the head’s outline, extending the internal turmoil beyond the inner 
realm. 

The other monumental image of the body of Brenner demonstrates the fascination with 
his figure as a martyr. His dead body is lying on the ground, framed by sharp lines that 
surround him like a coffin. But the most significant motif is that of lines that pierce his bare 
torso, like arrows shot at the victim’s body. In Christian art, this image is associated with 
Saint Sebastian as he is portrayed in countless masterpieces, the most famous of which 
was painted by the Italian Renaissance artist Andrea Mantegna.7 

Brenner’s tragic death is a key facet in the artistic treatments of his biography, particularly 
his bitter end. Art loves to portray dramatic moments that evoke attraction and fascination 
alongside dread and anxiety. A painting or a photograph of a dead body lying on the 
ground is a story that touches on events and feelings that almost everyone can relate 
to. Death or the dead body are only a representation of the events leading to the actual 
event, and of course its aftermath. 

6  Ophrat. 
7  The painting, created in 1480, is in the collection of the Louvre Museum, Paris. 
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The exhibition’s title, From Here and There – which is the title of Brenner’s famous book,3 
relates to the small group of images that serve as chapters of life and death, chapters 
of thought, which lay down the foundation for an entire world. A world of visual 
perspectives that encompass stratified thought. Each painting, drawing, or documentary 
film, is one aspect that propelled its maker to take on Brenner’s story and the cultural or 
social phenomena embodied in his work. At times, the associations are direct, clear, and 
immediate, other times they offer a more distant, contemplative, explorative, and even 
critical outlook. 

Brenner’s fascinating and complex biography has captivated many artists. But this does 
not come close to the tremendous interest surrounding his writing. In his article, Gideon 
Ophrat reviewed the attitudes towards Brenner, which oscillate between disregard to 
periodical bursts of interest.4 Artists who engage with his portrait are drawn mostly to 
the power that emanates from his figure in historical photographs. And indeed, Brenner 
and his full beard, as he is portrayed in many photographs, are the portrait of a man 
fraught with emotions and energies that lend themselves to interpretations, trigger the 
imagination, and encourage creation. 

A Portrait between Life and Death

In recent years, important questions that stood at the heart of Yosef Haim Brenner’s 
writing more than a century ago, once again come to the fore. The character of the Jewish 
individual that emerges in Israel, shaped by the conditions and circumstances, is one of 
the most fascinating subject matters in Israeli culture. Brenner introduced this subject in a 
clear, sober way, which was nevertheless riddled with contradictions. This also applies to 
its iterations in visual art. 

Yossi Waxman painted Brenner from a historical photograph in which he appears full 
of life and passion, resonated in the rich and dynamic brushstrokes. This painting has 
something of the energy of the portraits painted by Van Gogh. The painting holds the 
energy of life and in the same breath it is touched by the energy of death: the entire 
portrait is surrounded by a canvas covered with blood-red paint. And indeed, several days 
after completing the painting, Waxman posted on his Facebook page: “Brenner’s murder 
in my studio.”5 One of the photographs that Waxman attached to the post shows a splash 
of vibrant red paint on the floor, underneath the easel on which the painting was created.

3  Published in 1911, From Here and There was the first book by Brenner that was written in Israel. 
4  Gideon Ophrat, “Brenner in Israeli Art,”  from the website: Gideon Ophrat Storage, 1991. 
5  Yossi Waxman’s Facebook page, 30.7.2017.
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Brenner’s Enigma1

The Artistic Representation of Yosef Haim Brenner

by Hagai Segev

The story of Yosef Haim Brenner’s life and work is a tale of soaring heights and great 
lows, trivial moments alongside dramatic ones, culminating in the dramatic of most – 
his murder in the Jaffa Riots, near the Red House in the orchards of Jaffa (2.5.1921). How 
can one image encapsulate all these moments? The exhibition at Neve Schechter Gallery 
wishes to take on this challenge, presenting a small collection of artworks that explore one 
of the most significant myths of the early settlement and cultural foundation of Pre-State 
Israel. “When Brenner moved to the Land of Israel – Hebrew literature moved to the Land 
of Israel,” says Ariel Hirschfeld in Yair Qedar’s documentary film about Brenner, screened in 
the exhibition.2 

The artists featured in the exhibition are drawn to Brenner and the enigmatic image 
he left after his death. One group examines him through the lens of his portrait, as it is 
documented in historical photographs, both in life and after his death. Another group 
of works steps away from the actual figure, responding to aspects of Brenner’s writing. 
Together, the two visual proposals regenerate a discussion on one of the most controversial 
figures, who even a century after his activity, continues to draw interest and maintain his 
appeal. 

1   The title is taken from the words of the novelist Haim Be'er in Yair Qedar’s documentary The Awakener: the Story of Y. 
H. Brenner (supported by Makor Foundation, Avi Chai Foundation, and the Israeli Film Service, 2015): “Who was that 
man? The enigma of his life will never be resolved.” 

2  Ibid.
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Foreword
The exhibition From Here and There – Brenner in Art, curated by Hagai Segev, brings 
back to Neve Tzedek one of its most intriguing residents, Yosef Haim Brenner. Brenner, 
one of the greatest Hebrew writers of the modern era, lived for a period of time in the 
writers’ house in Neve Tzedek (now the home of the Nahum Gutman Museum of Art) 
alongside Yosef Aharonovich and Dvora Baron. He was a key figure in Hebrew culture 
in the Yishuv and outside it at the end of the nineteenth century and the beginning 
of the twentieth. He edited the provocative Hebrew weekly Ha-Meorer, wrote for 
Hapoel Hatzair, Aharonovich’s newspaper, and also spent some time teaching at the 
Herzliya Gymnasium. Brenner was murdered by Arab rioters in the riots of 1921.

Brenner’s short and tempestuous life left a strong impression on his contemporaries, 
and over the years he became a wonderful role model. The exhibition, which opens 
around the time of Brenner’s 136th birthday, is marked by the enigmatic character of a 
person who is considered at once a heretic, a victim, a rebel, and a saint.

The title of the exhibition is the same as that of Brenner’s book, From Here and There, 
in which he harshly criticized what was happening in the Eretz Israel of his time. After 
the book was published, Brenner was forced to resign from his job at the Hapoel 

Hatzair newspaper, but because of his refusal to paint a falsely beautiful picture of 
reality, he was perceived as a man of truth and a leader. The circumstances of his 
murder added a tragic dimension to the aura that surrounded him.

Neve Schechter is a center for contemporary art that is in conversation with Jewish 
ideas and sources. This exhibition places Yosef Haim Brenner at the focal point of 
the discussion on penetrating questions that inspired him then and are still relevant 
today, including issues of faith, identity, and common destiny.

I would like to thank Hagai Segev for the fascinating and thought-provoking 
exhibition he has created for Neve Schechter.

I wish you all a Happy New Year.

Yonit Kolb-Reznitzki - CEO, Neve Schechter
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