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הקונכייה והציפור

דרור בורשטיין 

במרפסת דירתה של חנה ּפייזר בן–דוד, נשען על בסיסו של פסל אבן גדול — 

של  המסמא  באור  אחרת.  אבן  של  מעוגל  ֶׁשבֶר  ראיתי   — ידיה  מעשה  ינשוף 

ירושלים היטשטש לרגע ההבדל בין אבן הינשוף והאבן השנייה. אבל אחרי רגע 

היה ברור: אין זו אבן, אלא מאובן. שבר של קונכיית ָאמֹונִיט גדולה, מאובנת. 

האמוניט.  מעיגול  מה שנותר  אל  למטה  הביטו  המעוגלות  הינשוף  עיני 

תבנית עיני העוף הדורס הייתה כמעט חיקוי של תבנית קונכיית האמוניט, 

המחולקת תאים–תאים. הצבעתי על הצמד. חנה אמרה שלא עלה על דעתה 

מעולם שיש קשר בין השניים. אבל הם נחו שם, בכפיפה אחת, דומים, באור.

הם  ה–17.  במאה  האדם,  שזיהה  הראשון  הנכחד  המין  הם  האמוניטים 

האוקיינוסים  את  ומילאו  ורבו  פרו  זמננו,  לפני  מיליון שנה  כ–400  הופיעו 

של כדור הארץ, ונכחדו עם הדינוזאורים, לפני כ–65 מיליון שנה. כלומר הם 

התקיימו במשך 330 מיליון שנה )לשם השוואה, ימיו של הומו סאפיאנס עד 

יצורים ששרדו שלוש הכחדות  אלו  בכ–200 אלף שנה בלבד(.  כה מוערכים 

זו  ובכללן את ההכחדה הקשה ביותר שידעו החיים עלי אדמות,  המוניות, 

של סוף עידן הּפְֶרם, לפני כ–250 מיליון שנה. במשך מאות מיליוני שנים הגן 

עליהם שריונם כמעט מכל טורפי הים, עד שהצליחו דגים לפצחו. 

יצורים אלו היו אפוא מבצר ימי, בית מוגן, טירה מוקפת חומה ספירלית.1 

אחרי הכחדתם הצטמק הים ויבש, תנועת הלוחות העלתה את האדמה ואת 

הקונכיות המאובנות כלפי מעלה. פיסה מאובנת של אחד מהם, שחי באזור 

שייקרא לימים ירושלים, הגיעה אל המרפסת של חנה פייזר, פליט מזמני קדם, 

קרע של מכתב מן העבר.

מציע  אני  כשלעצמו:  פייזר  חנה  של  באמוניט  לְַדּבֵר  לא  כמובן  כוונתי 

להתבונן בו כצורה וכסמל להבנת עבודת האמנות של חנה. כשחנה קיבלה 

טלפון בפעם הראשונה, כך סיפרה לי, היתה משרבטת תוך שיחה על פתקים. 

---------------------------------------
 1   43x24x25 ,ינשוף 3, 1965, אבן גיר

Owl 3, 1965, limestone, 43x24x25

Peter D. Ward, On Methuselah's Trail: Living Fossils & the Great Extinctions,  
W.H. Freeman 1992, ch. 4.
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ומאחד  עיגול,  היא  אלו  בשרבוטים  ונשנית  החוזרת  הצורה  כי  גילתה  היא 

משרבוטים אלו נולד גם פסל הינשוף. 

האבנים  ממעגל  שונות,  בתרבויות  קיימת  היא  קמאית.  צורה  הוא  העיגול 

של סטונהנג' לעיגולי ה"ֶאנְסֹו" של הקליגרפיה של הזֶן היפני. לענייננו חשובה 

ְמַדּבֵר על  הצורה הזו בשל היותה מגוננת, עוטפת ומכילה. האמוניט של חנה 

העבר הרחוק, ועל הגנה — וִׁשבְרָּה.

ינשוף ואמוניט; עוף דורס ורכיכה; אוויר ומים. עולמות שונים שבמגע פיזי 

ועיגול. מי המלח שבֵעין  עיגול  ואבן.  כך. אחים. אבן  קרובים כל  נראים לפתע 

ינשוף האבן אל מול מי האוקיינוס שבָתֵאי קונכיית האמוניט. מילת המפתח היא 

טרנספורמציה. תהליך של שינוי צורה של דבר המצוי כל הזמן בתנועה אטית, 

בהבשלה בלתי פוסקת, עד שהוא הופך לדבר אחר. עין הינשוף שבמרפסת של 

זו עין–קונכייה, עין שמסוגלת להכיל  חנה היא הצעה להתבוננות מצד הצופה: 

גם עולם אחר, זר, רחוק. עין הינשוף הזאת יכולה לא רק לראות את הים, אלא גם 

לשחות במעמקיו. 

מלאכים.  ינשופים,  ציפורים,  כנף.  בעלי  בעיקר  מוצגים  זו  בתערוכה 

ישראל  )באמנות  נשכחה  שכמעט  בטכניקה  עשויים  חנה  של   המעופפים 

בימינו( — חיתוך עץ. בימינו התרחקו האמנים מהאבן ומהעץ, אבל נראה שאנו 

זקוקים ליסודות הללו יותר משהם זקוקים לנו. מפני שהאבן והעץ הם סוכנים 

של רוח חיים, של זמן עמוק, של תהליכי צמיחה ותנועה. על העץ — חומר חי, 

והרי אבן גיר אינה אלא שריד של  ַמנשים — אין צורך להכביר מילים.  צומח, 

בעלי חיים ימיים, כמו האמוניט, שהתפוררו אחרי מותם והפכו למינרל. ינשוף 

אבן–הגיר של חנה עומד על מקומו, אבל גם דואה אל עומק הזמן ואל עומק הים. 

*

חיתוך העץ בישראל הוא בעל מסורת מפוארת. גדעון עפרת, בקטלוג תערוכה 

בן יותר מרבע מאה, ציין את אמני חיתוך העץ כזרם מקביל בתוך האמנות 

הישראלי  העץ  חיתוך  של  מקורו  כלשונו.2  ב'",  אמנות  "עולם  הישראלית, 

הוא בעבודתו של יעקב שטיינהרט, שהיה המורה של חנה פייזר ב"בצלאל", 

כי  אם   19-16 עמ'  למשל  המוקדמות,  מעבודותיה  בכמה  ניכרת  והשפעתו 

כלשונה, "את ההשראה לאמנות קיבלתי מאמא שלי". לחיתוך העץ מסורת 

של  במסורת  זו  טכניקה  מעוגנת  יותר  המידי  בהקשר  אבל  שנים,  ארוכת 

האקספרסיוניזם הגרמני. אין זה המקום לתאר את שרשרת האמנים שיצרה 

ואהרון  להמן  רודי  סימה,  וראובן, מירון  — ינקו, בודקו  מקומיים  עץ  חיתוכי 

כהנא, יעקב פינס, אודרי ויוסל ברגנר, אלכס קרמר ועוד רבים אחרים. המדיום 

של   — מוקצן  לפעמים   — דרמטי  ניצול  שבין  ביטוי,  של  רחב  טווח  מציע 

הקונטרסט של הלוח המגולף ובין ריכוך שלו. יש ּבְהדפס שנעשה על ידי חיתוך 

עץ )בייחוד בשחור–לבן( הזמנה להקצנה של ניגודים שנובעת מעצם המבנה 

המקוטב של לוח העץ; אבל לצד זה יש אמנים שבחרו לפעול כנגד המדיום, 

אולי מתוך הכרה שהדרמה קיימת בו ממילא, וביטוי לירי יותר יוכל לאחוז 

במקל בשני קצותיו — להיות דרמטי במרומז ולירי בגלוי, גם יחד. רודי להמן 

הוא אחד האמנים שבחרו באופציה מרוככת זו. עבודתה של חנה פייזר נעה 

בין ליריות לאקספרסיוניזם, ומרתק לראות כיצד היא מטפלת לפעמים בנושא 

אחד בשני מודוסים שונים: למשל, חתול טורף מול חתול נם; עופות מרוטים 

וחיבוק מול  יונים ביתיות בכוכים מגוננים בכותל המערבי; חלון פתוח  מול 

ידיים שחורות ובולמות )בתמונה שכותרתה "בשער"(. 

ישראל.  באמנות  המרכזיות  המגמות  את  הלם  לא  העץ  חיתוך  של  המדיום 

במודרניזם שלו הוא לא הלם את האוריינטליזם של "בצלאל" הישן; בפיגורטיביות 

הבוטה שלו הוא לא עלה בקנה אחד עם המופשט הלירי, עם האמנות המושגית 

עפרת. השתלבות  טוען  החומר",  "דלות  של  האירונית  האמנות השכלתנית  ועם 

חיתוך העץ במגמות פוסט–מודרניות, המושפעות מצילום ומדימויים ממוחשבים, 

היא בבחינת דבר שלא יעלה על הדעת. 

חנה פייזר היא אחת האמניות האחרונות בישראל הנמנות עם מסורת זו, 

שמשכה מאה שנים )101 ליתר דיוק: חיתוכי העץ המוקדמים של שטיינהרט 

נעשו ב–1912(. מבחינה זו, תערוכה של חיתוכי עץ היא עצמה שריד — מעין 

מקומית  מודרניסטית  מסורת  של   — הפלאונטולוגים  בלשון  חי",  "מאובן 

מפוארת.

שהרי  כנף.  בעלי  שנושאן  בעבודות  ובייחוד  ההדפס.  בעבודות  חי  העץ 

הציפורים המתוארות בעבודות אלה ממשיכות לחיות, מכוח המדיום, בסביבתן 

ומעובד  כרות  מלוח  והופך  ִמְתַחּיֶה  העץ  גם  בבד  בד  ואילו  העץ.  הטבעית: 

---------------------------------------
 2  גדעון עפרת, חיתוך העץ בישראל, 1920-1986, סדנת ההדפס ירושלים, 1986. 
ראו גם מאמרו בכתובים 100 שנות אמנות הדפס בישראל מתוך קטלוג של    

תערוכה מקיפה בהכנה. אני מודה לגדעון על עזרתו.  
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למקום שציפורים מקננות בו. כלומר, הוא חוזר לצמוח. בדברי על טרנספורמציה 

באופן  מחדש,  יוצרים  סטטי  וציפור בדימוי  עץ  שבו  לאופן  למשל,  התכוונתי, 

מאגי, את הטבע שהם לקוחים ממנו.

שעומדת  שחורה  ציפור  על  נער  רוכן   )25 עמ'  )ר'  בתמונה  טרנספורמציה: 

נראה   — גופו  כל  ולמעשה   — וצווארו  שאלה,  כסימן  מעוקל  גופו  ידו.  כף  על 

כמשהו שבין גוף אנושי ועץ. צווארו נדמה כגזע ממש. יתרה מזו: מעל עקביו של 

הנער עולה צורה, מעין עץ צורמני רחוק. צורה זו היא הד לזנב הציפור. ה"זנב" 

העולה מן הגוף — המוטרד, המעוקם, השבור — נענה במחווה של זנב הציפור, 

מחווה שקטה, הרמונית, פשוטה. ה"זנב/עץ" האנושי הוא המשכו של כתם כהה 

שהנער יושב עליו כעל שטיח. הציפור עונה לכתם הזה בכהות דומה, אבל היא 

מהפכת את השטיח הכהה — אפשר לראותו גם כפי תהום — ועונה לו בכהות 

תמימה, כמעט שלווה. אפשר לראות בתמונה זו דיאלוג של אדם וציפור, אבל 

גם טרנספורמציה של מועקה אנושית, הפיכתה לשיר ציפורי דומם. שאלת הגוף 

המסובך, השבלולי, ותשובה פשוטה — שירה. 

ובין  וגוף הנער,  מפתה להצביע על הדמיון הצורני הפשוט שבין האמוניט 

ַׁשֲחרּור  כעל  עליה  אני מעדיף לחשוב  והציפור הכהה שבהדפס.  הינשוף  פסל 

בגלל צבעה ויפי שירתה.

בתערוכה.  נוספות  בעבודות  לראות  אפשר  דומה  טרנספורמטיבי  היפוך 

סורגים בהירים של   )38 )ר' עמ'  ומידי. בתמונה אחרת  לפעמים המהלך פשוט 

)נגטיב( שלהם. הסורג הבהיר הופך לצל כהה,  חלון, וצל מוטל לצדם, תשליל 

)החלק  בלילה  לבנים  הסורגים שנראו  בהירים.  לכתמים  הופכים  והמרווחים 

העליון של התמונה( הופכים כהים באור היום החזק. במילים אחרות, הכתמים 

הבהירים הופכים את משמעות הכתמים השחורים. הצל מפענח את האור, יוצר 

הוא מהאפל  והציפור, המהלך  כמו בתמונה של הנער  כאן,  וגם  אותו מחדש. 

והחסום )סורגים, אפלה( אל אפשרות של פתרון, של יצירה: על הרצפה, הסורג 

החוסם וכתמי האפלה שבחוץ הופכים לצורות יפות ומוארות. הביטו בצורות 

לפני  הזה  התלתן  חוד  דומה  כמה  סמוכים:  סורגים  שלושה  שיוצרים  התלתן 

של  העליון  שבקצה  הצורה  את  ראו  שם;  העצומות  העיניים  את  ראו  ציפור. 

התמונה — הנה היא שוב, צורת הקונכייה.

בעלי הכנף בעבודות של חנה — הדפסים ופסלים — שואפים לפעמים אל 

מתגלים  הם  האידאלי  במופעם  בהבעתם.  אנושיים  תמיד  הם  אבל  השמימי, 

כמלאכים העולים בסולם. מציפור על עץ למלאך על סולם. 

המעוף  לקשיי  רמז  אלה.  בעבודות  יכולים לעוף  הכנף  בעלי  תמיד  אך לא 

ציפורים  ַּבקור.  לחוש שם  עירום, חשוף. אפשר  עץ  ובה  קטנה  בעבודה  מופיע 

לא אפשריות כאן. גם לא קן. בכמה עבודות בתערוכה רוח העץ הזה חולשת. 

תרנגול גרום, למשל, הוא באמת בעל כנף שרק עץ עירום וקר יכול לשמש לו 

בית. זהו בית שבור. בלא עלים, בלא פירות. והתרנגול, עם קרובי משפחתו, נראים 

כציפורים בשלכת, ציפורי קור. 

העץ בעבודות אלו הוא ספק מצע מקבל, מכיל, עץ שמספק "סביבה טבעית" 

לעופות ולדימויים מכוח המדיום, ספק עץ אסור, ְמגָרֵׁש, נטוש. בעבודות רבות 

מתקיים, בד בבד, המתח בין העץ הביתי )שהוא מצע של טכניקת חיתוך העץ( 

ועץ הגזֵרה. כאילו תהום פעורה שם בין הדימוי למצע, בין העץ שִאפשר את 

עבודת האמנות ובין העץ המתואר בה, שאינו מאפשר דבר )ר' עמ' 39(.

הנער.  עקבי  מעל  העולה  שהזכרתי,  הצורה  את  מזכיר  הזה  העירום  העץ 

 הוא מזכיר גם את ִאדרת הדג שחתול טורף אותו, בהדפס אחר )ר' עמ' 22(. הדג 

המת–מזמן מביט בטורפו. עין החתול אדומה, כמו מכוח בשר הדג שאכל. הדג 

המת הזה מבאר את העץ כנוכחות של תבוסה ומוות )אבל חתול אחר, בעבודה 

אחרת, עונה לחתול הטורפני בטון הפוך, תינוקי ממש(. 

*

העץ  עליו,  לחיות  יכולות  שציפורים  העץ  הללו:  הדימויים  של  המקור  מהו 

ַהְּמגָרֵׁש? הקונכייה המוגנת, הקונכייה השבורה? מבט הקונכייה? ארמוז לדרך 

אחת להבין זאת. בילדותה נעקרה חנה מבית הוריה שבעיר דנציג. היא נולדה 

בשנת 1927. כבר בשנת 1933, עם עליית הנאציזם, בהיותה בת שש, ספגה גילויי 

אנטישמיות. היא מספרת על מגורים במשך חמש שנים במתחם של בית חרושת 

לרכבות בדנציג בין 1933 ל–1938, שם היא ביקשה מפועלים "שיכינו לה דברים", 

כלומר ֲעגָלָה קטנה שהיא תכננה. חפץ זה, מיותר לציין, אבד ואיננו.

בשנת 1939, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, דנציג, "העיר החופשית" על 

פי שמה, הסתפחה לגרמניה. חנה הייתה בת 12 אך כבר לא גרה בעיר הולדתה. 

היא עזבה בעל כורחה את ביתה במסגרת מה שמכונה "טרנספורט הילדים" במאי 

חבילה".  כמו  אותנו  "שלחו  הולנד.  דרך  נשלחה לאנגליה  היא  אותה שנה.  של 

צריכה  היתה  במפוחית–יד,  שניגנה  וחנה,  כטיול,  להיראות  צריך  היה  המסע 

חודשים  אחרי שהות של שמונה  עליז.  אופי  למסע  לשוות  בהתמדה כדי  לנגן 
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בבריטניה הגיעה חנה בספינה ארצה. כאן פגשה את הוריה, שהגיעו בנפרד, דרך 

לה  ממתינים  אינם  הוריה  כי  גילתה  חנה,  מספרת  לארץ,  הגעתה  עם  איטליה. 

בנמל. ההורים, שרומו על ידי נוכל והיו חסרי דיור, ביקשו כי חנה ואחותה ישהו 

וחנה  ליעדו,  הגיע  לא  הבקשה  מכתב  המלחמה  בגלל  אך  באנגליה,  נוסף  לזמן 

)כאמור, יחד עם אחותה הגדולה ממנה בשנתיים, שותפתה ל"משלוח הילדים"( 

הגיעה במועד המתוכנן. 

התיאור כאן, מטבע הדברים, קצר, ומתמצת תלאות רבות למשפטים ספורים. 

ילדינו, להבין מה משמעותו של מסע כזה,  קשה לנו, הנוטים כל כך לגונן על 

בטרנספורט  אחר  ילד  על  זבאלד  ו"ג  כתב  כך  הנה  כזו.  בבדידות  כזה,  בגיל 

דומה, ב"אוסטרליץ", ספר שבעמודו השני מופיע תצלום של עיני ינשוף, והוא 

אוסטרליץ את  ז'אק  רואה  כאן  בקטע המובא  וטירות.   מלא בתרשימי מבצרים 

המשלוחים  באחד  לאנגליה  מפראג  שהגיע  לאחר  חמישים שנה  עצמו–הילד 

הללו, שנועדו להצלה, ואכן הצילו, אך במחיר נורא של ניתוק ואשמה:

]...[ ראיתי באפלולית האולם שני אנשים בגיל העמידה לבושים בסגנון של שנות 

השלושים. ]ראיתי[ גם את הילדון שבאו השניים לקחת מהתחנה. הוא ישב לו 

בצד לבדו על ספסל. רגליו, שהיו נתונות בגרביים לבנים עד הברכיים, עדיין לא 

היו ארוכות דיין להגיע לרצפה ולולא התרמיל הקטן שחיבק בחיקו דומני שלא 

הייתי מכיר אותו ]...[. קריעה, זה מה שהרגשתי בתוכי, ובושה ומצוקה, ואולי 

משהו אחר לגמרי שאי אפשר לדבר עליו כי אין לזה מילים, כמו שלא היו לי 

מילים אז, כשניגשו אלי שני האנשים הזרים שאת שפתם לא הבנתי ]...[. גופי 

התחזה למת ובראשי חגו המחשבות הקודחות, הייתי עמוק בתוך מצודה בצורת 
כוכב, בצינוק שהיה מבודד ומנותק מכל העולם ]...[.3

אולי, כמו בספר של זבאלד, מדובר בדבר "שאי אפשר לדבר עליו כי אין לזה 

מילים". "לזה", כלומר לאופן שבו בית שהתרסק הופך לצורה, לסמל, למבט — 

ביצירת אמנות. ל"מצודה בצורת כוכב", לבית–צף של תיבת נח )ר' עמ' 17, 19(, 

או לקונכייה קדמונית בעין של ינשוף.

ימים  זוכרת יצירת אמנות מדנציג. אחרי כמה  שאלתי את חנה האם היא 

ן של הנס ממלינג )מסביבות 1470.  של ניסיון להיזכר ענתה: הטריפטיך יום הדי

היצירה נמצאת כיום במוזיאון הלאומי בגדנסק, שמה הפולני החדש של העיר 

דנציג(. מבלי להיכנס לפרטי היצירה, אצביע רק על העובדה שבמרכזה, באופן 

הזו  הקשת  אבל  קשת–בענן.  על  החוטאים,  את  הדן  ישוע,  יושב  מאוד,  חריג 

מוזרה מאוד: היא עגולה, ובתוכה מרחף לו כדור בוהק. מימין — בוערת התופת.

רבות  בעבודות  מופיעים  מופשטת(  )כצורה  והקונכייה  )כמוטיב(  הציפור 

אנושיים. לפעמים  ולפעמים בסמוי בדיוקנאות  בגלוי  פייזר. לפעמים  חנה  של 

גוברת הצורה הספירלית, כמו ברישום שבו ינשוף הופך כל כולו לצורה עגולה, 

קונכייתית )ר' עמ' 46(. לפעמים נמצאת הקונכייה רק בעיני הינשופים, במבטם. 

קוצים  כמו בתמונת הנער. בתמונה  תנוחת הגוף,  לפעמים היא מכתיבה את 

משנת 1963 )ר' עמ' 25( אנו פוגשים בנער הרכון אל ציפור, הפעם במבט מלפנים, 

אלא שעתה הפכה הציפור לזר קוצים. 

הצורות הללו זוכרות, יש בהן עבר וכאב. לפעמים, מתוך קונכייה, ואף מתוך 

קונכייה שבורה, עֹולָה ביצירות האלה ציפור, עֹולֶה מבט.

---------------------------------------
ו"ג זבאלד, אוסטרליץ, מגרמנית יונתן ניראד, כתר 2006, עמ' 116.  3

הנס ממלינג, יום הדין, טריפטיך )פתוח(, 1467-71 

שמן על עץ, 221x161 )אמצעי(, 223.5x72.5 )כל כנף(

המוזיאון הלאומי, גדנסק

Hans Memling, Last Judgment, Triptych (open), 1467-71

Oil on wood, 221x161 (central), 223.5x72.5 (each wing)

Muzeum Narodowe, Gdansk
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  36x28 ,ינשופים 1, 1959, חיתוך עץ

Owls 1, 1959, woodcut, 36x28
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 13x10 ,תיבת נח 1, 1952, חיתוך עץ

Noah's Ark 1, 1952, woodcut, 13x10

  12x9.5 ,תיבת נח 2, 1952, חיתוך עץ

Noah's Ark 2, 1952, woodcut, 12x9.5
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  12x9.5 ,תיבת נח 3, 1952, חיתוך עץ

Noah's Ark 3, 1952, woodcut, 12x9.5
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  38x20 ,ינשוף, 1970, ליתוגרפיה

Owl, 1970, lithograph, 38x20

14x9 ,ינשוף )רישום הכנה(, 1970, טוש על נייר

Owl (preparatory sketch), 1970, marker pen on paper, 14x9
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  23.5x34 ,שור, 1964, חיתוך עץ

Ox, 1964, woodcut, 23.5x34

 28.5x40 ,חתול רעב, 1959, חיתוך עץ

Hungry Cat, 1959, woodcut, 28.5x40
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  65x29 ,ציפורי, 1964, חיתוך עץ

My Bird, 1964, woodcut, 65x29

  52x25 ,קוצים, 1963, חיתוך עץ

Thorns, 1963, woodcut, 52x25
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  54x32 ,ציפור, 1968, חיתוך עץ

Bird, 1968, woodcut, 54x32

  26x27 ,אם וילדה, 1968, חיתוך עץ

Mother and Child, 1968, woodcut, 26x27
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  50x16.5 ,בעלי כנף, 1963, חיתוך עץ

Winged Creatures, 1963, woodcut, 50x16.5

  62x35 ,תרנגול, 1963, חיתוך עץ

Cock, 1963, woodcut, 62x35
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  32x26.5 ,ינשופים 2, 1971, ליתוגרפיה

Owls 2, 1971, lithograph, 32x26

40x28 ,אימהות, 1960, חיתוך עץ

Motherhood, 1960, woodcut, 40x28
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  19.5x26 ,חתלתול, 1958, חיתוך עץ

Kitten, 1958, woodcut, 19.5x26

  38x50 ,בחומות ירושלים, 1967, חיתוך עץ

In the Wall of Jerusalem, 1967, woodcut, 38x50
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10.5x8 ,אם וילדיה )רישום הכנה(, 1967 בערך, טוש על נייר

Mother and Her Children (preparatory sketch), ca. 1967, marker pen on paper, 10.5x8 

54x44 ,אם וילדיה, 1967 בערך, חיתוך עץ

Mother and Children, ca. 1967, woodcut, 54x44  
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10x10 ,סולם יעקב, 1996, חיתוך עץ

Ladder of Jacob, 1996, woodcut, 10x10

10x10 ,אברהם ויצחק, 1996, חיתוך עץ

Abraham and Isaac, 1996, woodcut, 10x10
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  10x10 ,חלון, 1996, חיתוך עץ

Window, 1996, woodcut, 10x10

  10x10 ,עץ בפריז, 1996, חיתוך עץ

A Tree in Paris, 1996, woodcut, 10x10
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  50x27 ,צללים, 2000, חיתוך עץ

Shadows, 2000, woodcut, 50x27
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9x14 ,חיבה 1, 1963, טוש על נייר

Affection 1, 1963, marker pen on paper, 9x14

6.5x9.5 ,ציפורים באור החמה )רישום הכנה(, תאריך לא ידוע, עיפרון על נייר

Birds in Sunlight (preparatory sketch), date unknown, penceil on paper, 6.5x9.5
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24x17 ,שלושה ינשופים, 2005, טושים על נייר

Three Owls, 2005, marker pens on paper, 24x17

חיבה 2, 1963, עיפרון על נייר, 9x11.5 )עליון(; טוש על נייר, 8x9.5 )תחתון(

Affection 2, 1963, pencil on paper, 9x11.5 (above); marker pens on paper, 8x9.5 (below)
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10x10 ,ינשוף, 2007, טוש על נייר

Owl, 2007, marker pen on paper, 10x10

10x10 ,ינשוף, 2007, עפרונות על נייר

Owl, 2007, pencils on paper, 10x10
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נולדה בדנציג  —    1927

עלתה לארץ  —   1940

למדה גרפיקה באקדמיה לאמנות   —   1953-1950 

"בצלאל", ירושלים    

למדה פיסול בבית הספר לאמנות   —   1956-1953 

"קונסטפקסקולן", שטוקהולם    

חיה בירושלים  — מאז 1959   

תערוכות קבוצתיות 

מאז 1960 השתתפה בתערוכות כלליות וקבוצתיות של אמני 

ירושלים בשוויצריה, ארצות הברית, הולנד, פינלנד, קנדה, 

מקסיקו ודרום אמריקה, וכן בתערוכות במוזיאון ישראל, 

ירושלים, ביתן הלנה רובינשטיין, מוזיאון תל אביב לאמנות,

ומוזיאון אשדוד לאמנות. 

תערוכות יחיד

גלריה נורה, ירושלים  —    1964

גלריה מאי–לי, שטוקהולם  —    1966

בית האמנים, ירושלים  —   1968

גלריה גשר הזיו  —    1978

בית האמנים, ירושלים  —    1980

גלריה ולנטין, ציריך  —    1984

גלריה ארטה אוניקו, לה פז, בוליביה  —    1989

מוזיאון אמנות הדפוס, צפת  —    1994

גלריה דֹוְרש, ברלין  —    1994

מרקט גלרי, ֶצֶדניק, גרמניה  —    1995

גלריה ֵרַהְלפ, ציריך  —    2001

בית הכנסת הישן, הכינגן, גרמניה  —    2001

בית האמנים, ירושלים  —    2013

תכנון וביצוע

קיר, פיסול קינטי, גן ילדים, עיר גנים, ירושלים  —    1974

פסל פיברגלס צבוע, בית הספר "מוריה", ירושלים  —    1975

תבליט עץ, ספריית הביטוח הלאומי, ירושלים  —    1978

אנדרטה, ברונזה ואבן, לזכרם של תאומי אושוויץ, "יד ושם", ירושלים )זכייה בתחרות(  —    1990 אנדרטה, ברונזה ואבן, לזכרם של תאומי אושוויץ, "יד ושם", ירושלים

Monument, bronze and stone, in memory of the Auschwitz Twins, Yad Vashem, Jerusalem

וגרפיים נים בי ו צי

חנה פייזר, 1939, אנגליה

Hanna Peiser, 1939,  
England
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as I had no words all those years ago when the two strangers came over to me 

speaking a language I could not understand. [M]y body feigned death while 

feverish thoughts whirled through my head, I was at the innermost heart of a 

star-shaped fortress, a dungeon entirely cut off from the outside world […].3

Perhaps, as in Sebald's narrative, here is "something inexpressible because we 
have no words for it". "It" would be the way that a destroyed home became 
a shape, a symbol, an owl's gaze. For example, a "star-shaped fortress" or an 
ancient conch in the eye of an owl.

I asked Hanna whether she remembers an art work from Danzig. After 
a few days trying to remember she replied: the triptych "Judgment Day" by 
Hans Memling (ca. 1470). Today the work is in the National Museum in 
Gdansk, the new Polish name for Danzig. Without going into details about 
this complicated painting, I will just point out the fact that at its center, in a 
most unusual fashion, Jesus, judging the sinners, sits on a rainbow. But this 
rainbow is very strange: it is round, and within it floats a glowing ball, and on 
the right panel are the flames of the inferno.

The bird (as motif) and the conch (as abstract shape) appear in many 
of Hanna Peiser's works. At times openly, and at times hidden in human 
portraits. At times the spiral shape dominates, as in the drawing where an 
owl transforms completely into a round, conch-like shape (see p. 46). At 
times the conch is found only in the eyes of the owls or in their gaze. At 
times it dictates the position of the body, as with the picture of the bent 
boy (see p. 24). In the print "Thorns" from 1963 (see p. 25) we meet the boy 
bent over a bird, this time seen from the front, but the bird has become a 
wreath of thorns.

These shapes are full of memories; they contain the past as well as 
personal pain. But at times, despite this pain, coming as it does from within 
the shell, and even from within a broken shell, a bird, or a gaze, emerge.

---------------------------------------
3 W.G. Sebald, Austerlitz, trans. Anthea Bell, Random House 2001, pp. 136-139. 

1927  – Born in Danzig

1940 –  Immigrated to Eretz Yisrael (Palestine)

1950-1953  – Studied graphics at the Bezalel Academy of Arts, Jerusalem

1953-1956  – Studied sculpture at the Konstfachskolan, Stockholm

Since 1959  – Lives in Jerusalem

Exhibitions

Since 1960 participated in group exhibitions of Jerusalem 

Artists in Switzerland, USA, Holland, Finland, Canada, 

Mexico, South America, The Israel Museum, Jerusalem, 

Helena Rubinstein Pavilion, Tel Aviv Museum of Art, 

and Ashdod Art Museum.

One-Woman Shows

1964  – Nora Gallery, Jerusalem

1966  – Gallery Mai-Li, Stockholm

1968  – Artists' House, Jerusalem

1978  – Gesher Haziv Gallery, Israel

1980  – Artists' House, Jerusalem

1984  – Gallery Valentin, Zurich

1989  – Gallery Arte Unico, La Paz, Bolivia

1994  – Museum of Printing Art, Safed

1994  – Gallery Dorsch, Berlin

1995  – Markt Gallery, Zedenik, Germany

2001  – Kunstwerkstatt Rehalp, Zurich

2001  – Alte Synagoge, Hechingen, Germany

2013  – Artists' House, Jerusalem

Monumental Works

1974  – Kinetic sculpture, Kindergarten Ir-Ganim, Jerusalem

1975  – Sculpture in colored fiberglass, Moriah School, Jerusalem

1978  – Relief, wood, National Insurance Library, Jerusalem

1990  – Monument, bronze and stone, in memory of the Auschwitz Twins, 

  "Yad Vashem" Jerusalem (First Prize Winner)

Biographical  Notes
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In 1939 with the outbreak of World War II, Danzig, "the free city" 
according to its name, was annexed to Germany. Hanna was 12 years old but 
no longer living in the city of her birth. She was forced to leave her home in 
the framework of what was known as the Kindertransport in May 1939. She 
was sent to England by way of Holland. "They sent us like a package." The 
journey was supposed to seem like a pleasure trip, and Hanna, who played 
the concertina, had to play constantly in order to make the trip seem joyful. 
After eight months in England Hanna arrived in Israel by ship. Here she met 
her parents, who had arrived separately by way of Italy. When she arrived in 
Israel, Hanna says, she found that her parents were not waiting for her at the 
port. The parents, who were cheated by a scoundrel and were homeless, had 
asked that Hanna and her sister remain in England for some additional time, 
but due to the war the letter of request did not reach its destination. Hanna 
(along with her sister who was two years older and who had accompanied 
her on the Kindertransport) arrived on schedule as originally planned.

The above description is brief, and condenses her hardship into a few 
sentences. It is difficult for us, with our tendency to protect our children, 
to understand the significance of such a journey at such a young age, with 
its attendant difficulties and loneliness. This is how W.G. Sebald wrote of 
another child in a similar transport, in "Austerlitz," a book on whose second 
page there is a photograph of owl eyes, and it is full of drawings of fortresses 
and castles. In the excerpt below Jacques Austerlitz sees himself as a child fifty 
years after he had arrived from Prague to England in one of these transports, 
which were intended to save, and indeed did save, but at a terrible price of 
detachment and guilt:

[I]n the gloomy light of the waiting room, I saw two middle-aged people 

dressed in the style of the thirties […]. I also saw the boy they had come to 

meet. He was sitting by himself on a bench over to one side. His legs, in white 

knee-length socks, did not reach the floor, and but for the small rucksack he was 

holding on his lap I don’t think I would have known him […]. I felt something 

rending within me, and a sense of shame and sorrow, or perhaps something 

quite different, something inexpressible because we have no words for it, just 

can feel the cold. Birds are not possible there, neither is a nest. The spirit of 
the bare tree is strongly present in some of the works in this exhibition. An 
emaciated chicken, for example, is in fact a winged creature whose home 
can only be such a cold bare tree, not unlike a broken house. The chicken 
and its relatives look like birds in the autumn, on a tree without leaves and 
without fruit. These are birds of the cold.

The wood as a medium in these works provides a "natural habitat" for 
birds and images, but as a motif, it is sometimes forbidden, expelling and 
abandoned. In some of the works there is tension between the wood as 
medium, which can provide a nest for the birds, and the barren wood. As if 
there is an gap between image and medium, between the wood that enabled 
the woodcuts and the wood described within them, which enables nothing 
for winged inhabitants (see p. 39).

This bare wood is reminiscent of the shape I mentioned which rose 
out of the heels of the boy. It is also reminiscent of the skeleton of the fish 
devoured by the cat, in another print (see p. 22). The fish, long dead, gazes 
at its predator. The cat's eye is red, as if from the flesh of the fish it has eaten. 
This dead fish illuminates the wood as defeated and dead, but another cat, in 
another work (see p. 32), responds to the predatory cat in quite a different 
way, that is, absolutely babyish.

*

What is the source of these images: the wood that birds can live in, the 
wood that expels? The protected conch, the broken conch? The look of the 
conch? I will hint at one way to understand the source. As a child Hanna was 
uprooted from her parents' home in the city of Danzig. She was born there in 
1927. As early as 1933, with the rise of Nazism, when she was six years old, 
she suffered from displays of anti-Semitism. She tells of living for five years in 
a railroad train factory in Danzig at the beginning of the war, where she asked 
laborers "to make her things," such as a small wagon she had designed. This 
object, needless to say, was lost forever.
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the boy sits as if on a carpet. The bird responds to the stain with similar 
darkness, but it reverses the dark carpet – which can also be seen as an 
abyss – and responds with an innocent darkness that is almost tranquil. In 
this image one can see a dialogue between man and bird, but also of human 
distress transformed into a silent bird's song. Thus, a question rises by the 
complex, snail-like body, and is answered by a song.

It is tempting to point out the simple resemblance between the ammonite 
and the boy's body, and between the sculpture of the owl and the dark bird 
in the print. I prefer to think of it as a blackbird because of its color and the 
beauty of its song.

A similar transformative reversal can be seen in other works in the 
exhibition. At times the process is simple and immediate. In another image 
(see p. 38) there are light bars on a window and a shadow cast at their side, 
their negative. The bright bar turns into a dark shadow, and the spaces 
between them in turn become light patches. The bars which appeared white 
at night (the top part of the picture) have become dark in the strong daylight. 
In other words, light patches reverse the meaning of the black patches. The 
shadow decodes the light and creates it anew. Here too, as in the picture 
of the boy and the bird, the process is from the dark and blocked (bars, 
darkness) to the possibility of a solution – that is, of creation. On the floor, 
the obstructing bar and the patches of darkness outside turn into beautiful 
illuminated shapes. Look at the clover shapes created by three adjacent 
bars. Note how the peak of this clover resembles the face of the bird. Again, 
look at the closed eyes there and observe the shape at the upper edge of the  
picture – there it is again, the shape of the conch.

Winged creatures in Hanna's work, prints and sculptures, reach out, at 
times, to the heavens, but they are always human in their expression. In their 
ideal presentation they are revealed as angels ascending a ladder. That is, 
from an image of bird on a tree to another image of an angel on a ladder.

But Hanna's winged creatures cannot always fly. A hint of the 
impossibility of flight appears in a little work with a bare, exposed tree. One 

Hanna's work ranges from lyricism to expressionism, and it is fascinating 
to see how at times she treats one subject with two different modes: for 
example, a predatory cat against a sleeping cat; plucked chickens against 
homelike pigeons in protective niches at the Western Wall; an open window 
and an embrace against black hands in a halting position.

The medium of woodcut did not suit the main trends of art in Israel in 
the last 100 years. Its modernism did not suit the Orientalism of the old 
"Bezalel". Its harsh figuration was not in accord with the lyrical abstract, with 
conceptual art and with the ironic rationalism of "the Poverty of Material" 
school, according to Gideon Ofrat. Integration of the woodcut into post-
modern trends, influenced by photography and computerized images, 
would be unthinkable.

Hanna Peiser is among the few and perhaps one of the last artists in Israel 
belonging to this tradition, which started a hundred years ago (101 to be 
exact: Steinhardt's early woodcuts were made in 1912). From this point of 
view, an exhibition of woodcuts is in itself a remnant – a sort of "living fossil" 
as the paleontologists put it – of a magnificent local modernist tradition.

The wood is alive in the prints, and especially in the works treating 
winged creatures. For the birds described in these works continue to live, 
by the power of the medium, in their natural wood habitat. And at the same 
time the wood itself comes to life and changes from a carved and processed 
block to a place where birds nest. That is, it once again grows. In speaking of 
transformation I mean, for instance, the way in which wood and bird as static 
images magically recreate the natural setting from whence they came.

Transformation: in the picture on (see p. 24) a boy bends over a black 
bird perched on his hand. His body curves like a question mark, and 
his neck, his entire body in fact, seems part human and part wood. His 
neck looks just like a tree trunk. Moreover, a shape emerges at his heels, 
a distant distorted tree-like form. This shape echoes the tail of the bird. 
The "tail" rising from the body, seemingly troubled, twisted and broken. It 
answers with a gesture of the bird's tail; a gesture that is quiet, harmonic 
and simple. The human "tail/wood" continues the dark stain on which 
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marine life-forms such as Hanna's ammonite, that disintegrated after death 
and became a mineral. Hanna's limestone owl stands in place, but it also 
glides to the depths of time and the depths of the sea.

*

Woodcuts had a magnificent tradition in Israel. Gideon Ofrat, the well-
known art historian and curator, in an exhibition catalogue appearing over 
a quarter of a century, noted that the art of woodcut exists as a parallel 
stream in Israeli art, "Art World B" as he put it.2 Woodcuts in Israel 
originated with the work of Jacob Steinhardt, who was Hanna Peiser's 
teacher at the Bezalel Academy of Art, and his influence is evident in some 
of her early works, for example the one on pages 17-19; although as she 
says, "I received the inspiration for art from my mother". The medium 
of woodcut has a long tradition. Yet in the more immediate context it is 
anchored in German expressionism. Israeli art is not without its long list 
of artists who created woodcuts – Marcel Janco, Joseph Bodko, Reuven 
Rubin, Miron Sima, Rudi Lehmann and Aharon Kahana, Jacob Pins, 
Audrey and Yosl Bergner, Alex Kremer and still others. The medium 
provides a wide range of expressions; from the dramatic exploitation of the 
contrast within the carved plate, to the softening of that contrast. A print 
formed by woodcut (especially in black and white) holds an invitation to 
extremization of contrasts that stems just from the polarized structure of 
the woodblock; but along with this there are artists who have chosen to 
work against the medium, perhaps out of recognition that drama exists 
there by definition, and a more lyrical expression can grab both ends of the 
stick – to be covertly dramatic and openly lyrical at once. Rudi Lehmann 
comes to mind as one of the artists who has chosen this softened option. 

---------------------------------------
2 Gideon Ofrat, Woodcut in Israel, 1920-1986, Jerusalem Print Workshop, 1986 [Hebrew].  
 See also articles in 100 Years of the Art of the Print in Israel from the catalogue of an  
 extensive exhibition in preparation. I am grateful to Gideon for his help.

embedded fossilized shells upward. A fossilized piece of one of them, that 
had lived in the region which would one day be called Jerusalem, reached 
Hanna Peiser’s balcony, a relic from an earlier era, a fragment of a letter from 
the past.

My intention is not, of course, to discuss Hanna Peiser’s ammonite in 
itself. Rather, I propose to look at it as a shape and symbol to understand 
Hanna's art. When Hanna got a telephone for the first time, she told me, she 
used to doodle on bits of paper while talking. She found that the recurring 
shape of these scribbles was a circle, and the owl sculpture originated from 
one of these scribbles.

The circle is a primeval shape. It exists in various cultures, from the 
stone circle of Stonehenge to the Enso circles in Japanese Zen calligraphy. 
In our context, this circle is important as being protective, enfolding and 
containing. Hanna's ammonite alludes to the distant past, as well as to its 
protective nature, and conversely to its breach. 

Owl and ammonite; bird of prey and mollusk; air and water. Different 
worlds, which upon physical contact seem at once so closely related. Stone 
and stone. Circle and circle. The salt water in the eye of the stone owl 
and the ocean water in the cells of the ammonite conch. The key word is 
transformation. A process of change, always in slow motion, incessantly 
ripening, until it turns into something else. The eye of the owl on Hanna's 
balcony is a suggestion to the observer to look: this is a conch eye; an eye 
capable of containing another world that is strange, foreign and distant. This 
owl's eye cannot only see the ocean but can swim in its depths.

This exhibition presents mainly winged creatures: birds, owls, angels. 
Hanna's flying creatures are made with an almost forgotten technique (in 
contemporary Israeli art) – the woodcut. In our time, artists have moved 
away from stone and wood, but it appears that we are in need of these 
elements more than they are in need of us. For stone and wood are agents 
of the spirit of life, of deep time, of processes of growth and movement. 
Wood is a living material that lives, that grows, that breathes and dies. Stone 
too allows us to hear the sound of time. Limestone is after all a remnant of 
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Dror Burstein

On Hanna Peiser Ben-David’s balcony, leaning on the base of a large stone 
statue is an owl she had sculpted. I saw the rounded fragment of another 
stone. For a moment, the blinding light of Jerusalem blurred the distinction 
between the stone of the owl and the other stone. But after a moment it was 
clear: this is not a stone but a fossil. A fragment of a large fossilized ammonite 
conch shell.

The rounded owl eyes looked down at what was left of the circular 
shaped ammonite. The form of the eyes of the bird of prey was almost a copy 
of the form of the ammonite conch, divided into cells. I pointed to the pair. 
Hanna said that it had never occurred to her that the two were related. Yet 
they rested there together, similar in shape, in the light of day.

The ammonites were the first extinct species identified by man, in the 
17th century. They appeared about 400 million years before our time, they 
were fruitful and had multiplied and filled the oceans, but became extinct 
along with the dinosaurs, 65 million years ago. They existed for 330 million 
years (by comparison, Homo Sapiens are estimated to have existed for only 
about 200 thousand years). These are creatures that survived three mass 
extinctions, including the worst extinction, at the end of the Permian period, 
about 250 million years ago. For hundreds of millions of years their shells 
protected them from almost all marine predators, until fish succeeded in 
cracking them open.

These creatures, then, are a marine fortress, a protected house, a castle 
surrounded by a spiral wall.1 After their extinction, the sea shrank and 
dried up, and the movement of the tectonic plates raised the land and the 

---------------------------------------
1 Peter D. Ward, On Methuselah's Trail: Living Fossils & the Great Extinctions, W.H.  
 Freeman 1992, ch. 4.

The Conch Shell and the Bird

Hanna Peiser Ben-David, Jerusalem, April 2013

חנה פייזר בן–דוד, ירושלים, אפריל 2013
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