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Menashe Kadishman s-a născut la Tel Aviv 
în 1932. S-a înrolat în unitatea militară Nahal 
în 1950 și a fost staționat în Kibbutz Maayan 
Baruch, la punctul de trecere a frontierei dintre 
Liban, Siria și Israel. A lucrat ca păstor de oi și 
și-a petrecut cea mai mare parte a timpului în 
aer liber, o temă care se regăsește în multe 
dintre lucrările sale. Kadishman a studiat 
sculptura cu sculptorul Moshe Sternshus între 
1947-50, iar în 1954 a continuat să studieze 
sculptura cu sculptorul Rudy Lehmann. În 1959 
a plecat să studieze arta la Londra, unde a 
pictat și a sculptat.  
  În cele din urmă s-a întors în Israel în 
1972. În 1978, Kadishman a fost ales să 
reprezinte Israelul la Bienala de la Veneția, 
unde a prezentat o turmă de oi pictate, în timp 
ce el însuși era păstorul lor. În anii următori, 
motivul oilor s-a dezvoltat în lucrările sale, 
acestea au început să apară în majoritatea 
lucrărilor sale și chiar au devenit marca sa 
distinctivă. Acest motiv a fost influențat de anii 
în care a lucrat ca cioban și de timpul continuu 
petrecut în aer liber în timpul serviciului 
militar de la începutul anilor 1950. Apropierea 
de pământ, de viața și de natura israeliană se 
reflectă în operele de artă ale artistului. 
Narațiunea oii reprezintă pentru artist un 
simbol evreiesc-israelian care se leagă atât de 
rădăcinile și localitățile din Țara Israelului, cât 
și de iudaism, prin care motivul oii se leagă de 
Legătura lui Isaac și de Sacrificiu. În 1982, a 
izbucnit Primul Război din Liban, iar fiul său a 
fost înrolat în armată. În acest moment, artistul 
a început să picteze și să sculpteze povestea 
(Akeda) Sacrificiului lui Isaac. De asemenea, a 
desenat teme legate de moarte și eroism. Într-
un fel, Kadishman s-a simțit ca un tată care, 
asemenea lui Avraam, își urcă fiul pe un altar 
pentru un scop mai înalt, în acest caz, un ordin 
de recrutare pentru armata israeliană și 
serviciul civil în timpul războiului. În 1988, 
Menashe Kadishman a început să creeze o nouă 

temă, nașterea. Această temă are diferite 
variații într-o serie de sute de sculpturi și  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
picturi. Tema nașterii a evoluat din tema 
Sacrificiului. Nașterea simbolizează dăruirea și 
luarea vieții. Este de înțeles că această temă l-a 
ocupat pe Kadishman de multe ori în arta sa. 
Mama este universală și simbolizează toate 
mamele și toate nașterile. În plus, Kadishman 
se referă la versetul "din păcat se nasc fii", în 
sensul că el leagă nașterea de akeda și o 
numește și pe mama soldatului israelian căzut 
la datorie. Municipalitatea din Tel Aviv a 
comandat sculptura "Ascensiune" pentru piața 
de lângă Teatrul Habima din Tel Aviv. Această 
sculptură a devenit un semn distinctiv al 
mediului și al artistului. Această sculptură, ca și 
alte sculpturi ale lui Kadishman, se ocupă de 
rezistența la gravitație. Menashe Kadishman și-
a tras acest stil sculptural în timpul serviciului 
militar din priveliștile rocilor din natură. 
Sculpturile sale sunt realizate de obicei din fier 
sau oțel, materiale care comunică cu mediul 
înconjurător. La începutul carierei sale, artistul 
a sculptat într-o manieră mai mult geometrică, 
cu forme abstracte, dar, de-a lungul anilor, s-a 
îndreptat spre o sculptură figurativă mai puțin 
abstractă. Kadishman este unul dintre cei mai 
importanți artiști de pe scena artistică 
israeliană, având și un mare succes 
internațional. A fost selectat ca laureat al 
Premiului Israelului pentru Sculptură în 1995 și 
a câștigat premiul întâi în sculptură la Bienala 
de la Paris în 1967. A prezentat numeroase 
expoziții personale și de grup în Israel și în 
întreaga lume. Lucrările sale se regăsesc în 



unele dintre cele mai importante colecții de 
artă din Israel, în muzee și colecții 
instituționale, precum și într-o serie de muzee 
importante din întreaga lume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yosl Bergner (1920-2017) 
 
  Yosl Bergner este unul dintre cei mai 
apreciați și mai importanți artiști din Israel. 
Bergner s-a născut Joseph Vladimir la Viena și 
a crescut într-o casă plină de cultură și de 
chestiuni legate de spirit: tatăl său a fost un 
poet care, printre altele, a tradus în idiș unele 
dintre cărțile lui Franz Kafka. Mama sa era 
cântăreață, iar unchiul său Moshe, unul dintre 
cei care l-au influențat cel mai mult, era pictor. 
În general, Yosl își amintește de o famile care 
era în permanență preocupată de cultură și de 
chestiuni legate de spirit, fie că era vorba de 
creație, fie de un dialog despre aceasta. La 
vârsta de 17 ani a emigrat în Australia 
împreună cu sora sa, unde a studiat la 
Academia de Arte din Melbourne și a continuat 
să se înconjoare de oameni de cultură, în 
special de unul care i-a devenit cel mai apropiat 
prieten pentru decenii întregi: poetul Yosl 
Birstein. Soția lui Yosl Bergner, Audrey, este 
pictoriță. Iar după ce cei doi au emigrat 
împreună în Israel în 1950, casa lor a fost 
întotdeauna un loc de întâlnire pentru 
intelectualii de soi - mai întâi în Safed, iar 
câțiva ani mai târziu pe strada Bilu din centrul 
Tel Avivului. După ce a emigrat în Israel, și-a 
schimbat prenumele în Yosl și a devenit în 
scurt timp unul dintre cei mai activi și mai 
admirați artiști din Israel. Picturile sale au 

documentat diferitele moduri de viață de la 
începuturile Israelului, în principal prin 
motivele exilului biblic al poporului. De-a 
lungul anilor, percepția publică a picturilor sale 
s-a schimbat pe măsură ce acele motive exilice 
au devenit ostentativ o parte inseparabilă a 
vieții israelienilor, iar stilul lui Bergner s-a 
schimbat și el. picturile sale au devenit mai 
luminoase, mai colorate și, într-o anumită 
măsură, mai vesele, deși una dintre principalele 
caracteristici ale lucrărilor sale de-a lungul 
anilor a fost fuziunea delicată dintre tristețe și 
bucurie. Pe lângă picturile sale expresive, Yosl 
Bergner era cunoscut și pentru ilustrarea de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cărți, inclusiv a multor clasici, era cunoscut 
chiar și ca scenograf - în special pentru piesele 
de teatru ale regretatului Nissim Aloni [Aloni a 
scris "The Bride and the Butterfly Hunter" 
(Mireasa și vânătorul de fluturi)] după ce a fost 
inspirat de o serie de tablouri celebre pictate de 
Bergner, printre care se numără "The Three 
Girls and the Butterfly" (Cele trei fete și 
fluturele) și "The Butterfly Eaters" (Mâncătorii 
de fluturi). Un alt motiv proeminent în opera 



lui Bergner este grătarul de bucătărie, care 
apare în multe tablouri și care a fost mult 
antropomorfizat de artist. Alte ustensile de 
bucătărie apar, de asemenea, în din tablourile 
lui Yosl Bergner. Explicația acestuia este că, în 
copilărie, în lipsa jucăriilor "obișnuite", se juca 
cu ustensile de bucătărie. În multe interviuri, 
Bergner se definește ca fiind un  profesionist și 
nu ca artist, deși nu există nicio îndoială că este 
unul dintre cei mai mari pictori din istoria 
Israelului, dovadă fiind Premiul Israel pentru 
Artă pe care l-a primit în 1980. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moshe Castel (1909-1991) 

 

  Moshe Castel s-a născut la Ierusalim în 

1909, într-o familie religioasă de imigranți din 

Castilia. La vârsta de 13 ani a fost acceptat la 

Academia de Artă și Design Bezalel, unde a 

studiat timp de trei ani. Ulterior, Castel a 

călătorit în Franța și și-a continuat programul 

de educație la Académie Julian, la Académie de 

la Grande Chaumière și la Muzeul Louvre. 

După ce a dobândit cunoștințele tehnice 

necesare pentru pictura în ulei, a organizat 

prima sa expoziție la Paris în mai 1927. 

Ulterior, lucrările lui Castel au fost expuse în 

saloane importante din Paris, apoi în cadrul 

unor expoziții speciale la Londra și Varșovia. În 

1933 s-a întors în Israel, a locuit la Tel Aviv și a 

prezentat o expoziție personală la Technionul 

din Haifa. Apoi s-a mutat la Safed, a organizat o 

expoziție personală la Muzeul din Tel Aviv și în 

1946 a primit Premiul Dizengoff pentru pictură 

și sculptură. În 1948, grupul de artiști "Ofakim 

Hadashim" a fost fondat de el (împreună cu 

alții),iar  grupul a îmbrățișat bazele artei 

abstracte europene. Castel însuși a adăugat 

motive orientale la un stil expresiv abstract, 

influențat de ceea ce el a numit "arta 

canaanită", lucrările sale de mai târziu includ 

elemente precum literele vechi ale alfabetului 

ebraic și abordează teme naționale și   povești 

biblice combinate cu semne ale scrierii arhaice. 

Identificarea artistică clară a lui Castel constă 

în lucrul cu solul de bazalt, creând un stil unic, 

simbolic și expresiv. Prin utilizarea motivelor 

naționale evreiești, picturile sale au devenit mai 

simbolice (Steaua lui David, Luna și Steaua, 

musulmani etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arta lui Castel se inspiră, pe de-o parte, de la 

sursele evreiești, iar pe de altă parte se bazează 

pe o cunoaștere aprofundată a culturii 

mondiale: de la arta egipteană, mesopo-

tamiană, canaanită, persană, indiană și rusă, 

până la cele mai avangardiste tendințe din arta 

contemporană. Castel a participat la diverse 

expoziții în Israel și în întreaga lume, inclusiv  

la  Bienala  de  la  Veneția  și  la  Bienala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Paolo din Brazilia, în cadrul căreia a fost 

premiat. Picturile sale murale și reliefurile sale 

pot fi găsite în multe locuri din Israel și din 

întreaga lume (birourile El Al din New York, 

clădirea Knesset din Ierusalim, Casa 

Președintelui din Ierusalim, Israel Diamond 

Exchange din Ramat Gan etc.). 

    Baruh Elron  

     Baruch Elron născut Barbu 

Teodorescu (1934-2006) a fost un pictor 

israelian  cunoscut mai ales pentru stilul său 

unic, Magic realism , bogat în simboluri și 

alegorii. Baruch Elron a studiat pictura la 

Academia de Arte Plastice Nicolae Grigorescu 

din București. Printre profesorii săi s-au 

numărat marii artiști Corneliu Baba, Alexandru 

Ciucurencu, Jean Alexandru Steriadi și Josef 

Molnar. În timpul studenției, Elron a făcut mai 

multe călătorii de studiu la Moscova, Praga și 

Budapesta, unde și-a petrecut timpul în muzee, 

studiind marii maeștri. În 1958, i s-a acordat 

Premiul de Excelență la Târgul Internațional de 

Artă de la Rio de Janeiro, Brazilia. Un an mai 

târziu, la Moscova, a primit premiul 

Festivalului Tineretului din Moscova. După 

absolvirea academiei, a început să lucreze ca 

artist grafic, ca ilustrator de cărți și în 

publicitate. În 1960, a primit Premiul pentru 

ilustrație de carte la Târgul de carte de la 

Dresda, în Germania. 

           Viața în Israel 

  În 1961, s-a căsătorit cu Lydia Elron și 

împreună cu ambele familii au emigrat în 

Israel, doi ani mai târziu. La plecarea din 

România, oficialii comuniști români l-au 

împiedicat să-și ia propriile tablouri, astfel că 

toate lucrările sale de până atunci au fost 

abandonate în România. Începutul în Israel a 

fost dificil, odată cu nașterea primului copil al 

cuplului și participarea lui Elron la cele trei 

războaie care au urmat. După ce a lucrat în 

publicitate și în departamentul de reconstituire 

a poliției, Baruch Elron a decis că nu-și poate 

dedica timpul la altceva în afară de pictură. 

  

  Stilul de artă - Arta lui Elron poate fi 

încadrată în Realismul fantastic cu unele 

influențe suprarealiste. În catalogul uneia 

dintre expozițiile lui Elron de la Muzeul 

Mittlerhein din Koblenz (1982), Germania, 

Helga Zahler a definit arta lui Elron ca fiind un 

"vis pictat". Artistul și-a descris odată lucrările 

ca fiind "suprarealism romantic-optimist". În 

cartea "Lumea magică a lui Baruch 

Elron",istoricul de artă Miriam Or explică mai 

departe: "Școala numită Realism Fantastic, cu 

care este identificat Elron, a fost creată la Viena 



după cel de-al Doilea Război Mondial, dar 

rădăcinile sale mai adânci izvorăsc din istoria 

antică. Elron însuși face această legătură între 

abordarea sa și cea a expresiilor enigmatice ale 

unor artiști precum Hieronymus Bosch, 

Bruegel și Durer, Henri Fusei și William Blake. 

Pe de altă parte, Elron leagă subiectele 

lucrărilor sale de expresii bazate pe literatură, 

poezie, teatru, ziceri, maxime, fabule și idei 

filosofice preluate din diferite culturi umaniste. 

Propria sa abordare fantastică se bazează și are 

ecouri în arta medievală, în simboliștii secolului 

al XIX-lea, în arta suprarealistă a secolului al 

XX-lea, în realismul fantastic vienez, pe lângă 

arta umanistă și virtuală de la sfârșitul secolului 

al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea. 

           Expoziții și premii 

  În 1966, Baruch Elron a avut prima sa 

expoziție personală la Tel Aviv, urmată 

îndeaproape de multe altele: New York (1967), 

Montreal și Toronto (1969). Între anii 1974-

1976, a participat la Târgul Internațional de 

Artă de la Düsseldorf și Köln, în Germania.  

În anii următori, a avut expoziții personale în 

aproape toate marile orașe din Germania și în 

muzee precum Muzeul de Artă Solingen și 

Muzeul Gustav Lubke. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, a expus în Franța, Austria, 

Quadrienale di Roma Italia, Belgia, Croația, 

Abidjan, România, Statele Unite și, bineînțeles, 

în Israel.   În 1997, a primit Premiul 

ACMEOR pentru Arte Plastice, iar în 1998 

Baruch Elron a primit Premiul Jubileului 

Israelului, pentru realizări artistice și culturale. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Între 1985-1994, Baruch Elron a fost 

președintele Uniunii Artiștilor din Israel. De 

asemenea, a predat pictura la Muzeul de Artă 

din Herzliya, la Casa Armatei (unde a folosit 

pictura pentru a-i trata psihologic pe soldații 

răniți din Israel) și la Universitatea Populară. 

    

 Adrian Grauenfels Editura-SAGA  

 


