באמירים
גן הפסלים
מאוסף מוזאון ישראל

י

www.amirim-home.co.il

7

ג’ון ראג
אנגלי1937 ,
משואה
אנגליה ,פלדה צבועה1969 ,

17
16

ʺʩʡ
ʺʱʰʫ

19

21

נולד באנגליה ולמד שם אמנות .הרבה להציג
בתערוכות יחיד וקבוצתיות ברחבי אנגליה,
בפריז ובכל אירופה ובארצות הברית .השתתף
בביאנאלה במילאנו ב .1980-זכה בתחרויות
פיסול עולמיות כמו ה SAINSBURY -והיה חבר
בארגון המלכותי לפסלים בריטיים.

14
13

15

ויליאם זורח
אמריקאי1887-1966 ,
משה
ארה”ב ,ברונזה1952 ,

11

11

12

נולד בליטא שבאוקראינה והיגר עם משפחתו
לארה”ב .למד אמנות בניו-יורק .עבר לפריז שם
הכיר את האמנית מרגריט תומפסון ,אותה נשא
לאישה בשובו לניו יורק .קיבל הכרה של פסל
מהחשובים באמריקה .עבודותיו האחרונות הן
בעץ ,אבן וברונזה והדמויות בסגנון ריאליסטי.
הפסל “משה” הוא חלק מאותו סגנון .ניתן
למצוא את עבודותיו במוזאונים מפורסמים כמו
מוזאון סמיתסוניאן ,המוזאון לאמנות בבוסטון,
מוזאון המטרופוליטן ,באוספים פרטיים,
באוניברסיטאות ועוד.
י

י

ʭʲʤʺʩʡ
10
5

9

7
6

ʭʩʣʬʩʯʢ

ʩʣʸʹʮ
ʸʴʫʤ

4

אייזיק ויתקין
אמריקאי1936-2006 ,
פרפר
ארה”ב ,פלדה1973 ,

1
3

8

רוברט אדמס
אנגלי1917-1984 ,
צורת מסך גדול
אנגליה ,ברזל צבוע1962 ,

ʺʬʥʫʮ

2

נולד באנגליה ,למד אמנות ולימד ב-
 Central Schoolלאומנות נחשב לאחד מהפסלים
בבריטניה.
המפורסמים
האבסטרקטיים
עבודותיו מאופיינות בממדיהם הגדולים.
עבודותיו נמצאות במוזאונים החשובים בעולם
וכן מוצבת עבודה שלו בנמל התעופה הית’רו
שבלונדון.
י

ל

הוגו רובוס
אמריקאי1885-1964 ,
הבשורה
ארה”ב ,ברונזה1928 ,

1

ברנרד הייליגר
גרמני1915-1995 ,
מוטיב אנכי
גרמניה ,ברונזה1967 ,

פסל אמריקאי .החל את לימודיו בבית הספר
לאמנות בקליבלנד והמשיך באקדמיה הלאומית
לעיצוב בניו יורק .השתתף בתערוכות חשובות
והציג במוזאונים נחשבים ,ביניהם מוזאון
ברוקלין לאמנות .הרבה לעבוד בברונזה.
י

חיים גרוס
אמריקאי1904-1991 ,
אם וילד
ארה”ב ,ברונזה1956 ,

2

4

י

פסל גרמני נחשב מאוד ,עבודותיו מוצגות
בערים רבות בגרמניה ,בעיקר בברלין.
קיבל הכרה בינלאומית בעקבות היצירה
לזכר אסירים פוליטיים ב .1953-השתתף
בתערוכות בינלאומיות חשובות ,כולל
בביאנאלה בוונציה .היה חבר באקדמיה
לאמנות בברלין .הפסל “מוטיב אנכי”
הוא חלק מסדרת העבודות מ”התקופה
הגיאומטרית” של האמן .חלק מפסלי הסדרה
ממוקמים בעמדות מפתח בגרמניה ,כולל
ברייכסטאג ,בניין הפרלמנט הגרמני בברלין.
י

נולד באוסטריה והיגר לארה”ב ,שם למד
בביה”ס הגבוה לאמנות בוזאר .שימש נשיא
אגודת הפסלים של אמריקה .עבודותיו פזורות
בתערוכות ובמוזאונים חשובים בעולם .הפסל
“אם וילד” הוצב במשך שנים מול בניין היולדות
בבית החולים “הדסה” עין כרם בירושלים.

דינה רקנאטי
ישראלית1928 ,
אשה
ארה”ב ,ארד1963 ,
מתנת האמנית1966 ,

5

9

אלברטו ויאני
איטלקי1989-1906 ,
החברה
טורינו איטליה ,שיש1949-1953 ,
עבד בעיקר בטורינו שבאיטליה .למד אמנות
באקדמיה “די בל ארטי” בוונציה .עבודותיו
בסגנון האבסטרקט מצויות במוזאונים
באיטליה ,במוזאון לאמנות מודרנית בניו יורק
וברחבי העולם .מייסד וחבר באגודת האמנים
באיטליה .השתתף
NUOVA ARTISTICA
בביאנאלה בוונציה ,וזכה בפרס לפסלים
צעירים .השתתף בתערוכות חשובות ,ביניהם
בתערוכה הבינלאומית לפיסול בפיטסבורג
בארה”ב.

ברנרד (טוני) רוזנטל
אמריקאי1914-2009 ,
אורים ותומים
ארה”ב פליז1960 ,

פסל אמריקאי בינלאומי ,שפסליו פזורים ברחבי
העולם .למד פיסול ב ART INSTITUTE -בשיקאגו.
החל משנות ה 60-עזב את האמנות
הפיגורטיבית לטובת האמנות המופשטת.
עיקר עבודותיו במקומות ציבוריים ברחבי
אמריקה הם בסגנון הפיסול המונומנטלי
המופשט .עסק בפיסול במשך  7עשורים.
משמעות השם “אורים ותומים” קשור באבני
החושן שלבש הכהן הגדול על חזהו לקבלת
עצות ותשובות.
י

י

פריץ ווטרובה
אוסטרי1907-1975 ,
אישה נופלת
אוסטריה ,אבן גיר1944 ,

י

נולדה בקהיר במצרים .נישאה בישראל לרפאל
רקנאטי .למדה היסטוריה של האמנות באנגליה.
עבודותיה בארץ מוצגות במוזאון ישראל ,מוזאון
תל-אביב ,נמל התעופה בן גוריון ,מכון וייצמן
למדע ברחובות ועוד .כמו כן מוצגות עבודותיה
בתערוכות ובמוזאונים ברחבי העולם כולל
ב Jewish Museum -בניו יורק.
י

דוד פלומבו
ישראלי1920-1966 ,
פסל
ישראל ,ברזל1966 ,

6

נולד בטורקיה ועלה ארצה בגיל  .3למד אמנות
ב”בצלאל” ואח”כ אף לימד שם .התפרסם
בעיקר בפסלי החוץ שלו ,שהמפורסמים בהם:

10

סול בייזרמן
אמריקאי1957-1889 ,
טיטאן
ארה”ב ,נחושת רקועה1950-1957 ,
נולד ברוסיה שם החל את לימודי האמנות,
ואח”כ עבר לארצות הברית .התפרסם כפסל
אמריקאי ,שזכה להכרה עולמית בעיקר
בתחום הפיסול בנחושת רקועה .התיישב בניו
יורק ומאוחר יותר המשיך את לימודי האמנות
במכון “בוזאר” .עבודותיו נמצאות בתערוכות
ומוזאונים ברחבי ארצות הברית והעולם.
שם הפסל “טיטאן” מתייחס לדמויות ענק –
“הטיטאנים” מהמיתולוגיה היוונית ,שעל פיה,
במשך דורות הם היו שליטי היקום.
י

16

דינה רקנאטי
ישראלית1928 ,
כתר
ארה”ב ,ברונזה1969 ,

נולד בווינה באוסטריה .נחשב לאחד האמנים
המוערכים ביותר במאה ה 20-בתחום הפיסול
באוסטריה .עבודותיו בחלקן בסגנון פיגורטיבי,
אלמנטים
משלבות
יותר
והמאוחרות
אבסטרקטיים וגיאומטריים .העבודה הגדולה
ביותר שלו הייתה תכנון כנסיית “השילוש
הקדוש” בווינה ,אולם הוא הלך לעולמו לפני
סיום בנייתה.

נולדה בקהיר במצרים .נישאה בישראל לרפאל
רקנאטי .למדה היסטוריה של האמנות באנגליה.
עבודותיה בארץ מוצגות במוזאון ישראל ,מוזאון
תל-אביב ,נמל התעופה בן גוריון ,מכון וייצמן
למדע ברחובות ועוד .כמו כן מוצגות עבודותיה
בתערוכות ובמוזאונים ברחבי העולם כולל
ב Jewish Museum -בניו יורק.

י

אמיל ג’יליולי
צרפתי1911-1977 ,
אבנה ביתי על סלע
צרפת ,ברונזה על בסיס שיש
20

12
17

נולד ביוהנסבורג בדרום אפריקה ,אך חי
באמריקה .למד אמנות בלונדון .פסל בינלאומי,
ממובילי “הדור החדש” באמנות הפיסול בעולם
וה  .NEW ARTזכה בפרס ראשון בביאנאלה
בפריז ב .1965-עבודותיו ידועות בסגנון
המודרני המופשט .מתרכז בעיקר בעבודות
מתכת גדולות .זכה לשם עולמי וקיבל את
מלגת גוגנהיים.
י

סורל אתרוג
רומני1933 ,
קפריצ’ו
רומניה ,ברונזה1961-1963 ,

נולד בפריז למשפחה איטלקית .נחשב לאחד
מהפסלים החשובים והמובילים בתחום הפיסול
האבסטרקטי בצרפת בפרט ובאירופה בכלל.
עבודותיו מוצגות במוזאונים הנחשבים ביותר
בעולם ,כולל מוזאון רודן בפריז ,מרכז פומפידו
(בו נמצא המוזאון הגדול והחשוב בעולם
לאמנות מודרנית) ,המוזאון לאמנות מודרנית
בניו יורק ואחרים .עבודותיו מאופיינות בפסלי
החוץ שלו גדולי הממדים .ב 2004-הוקמו
לזכרו מוזאון עם ספרייה בשילוב תערוכת קבע
בסנט מרטין בצרפת.

נולד ברומניה ועלה לישראל ב.1950-
תערוכתו הראשונה הוצגה בתל-אביב
ב 1958-ובעקבותיה הוזמן למוזאון ברוקלין
לאמנות בניו יורק ,ולאחריה באה תערוכת
יחיד בגלריה  MOOSבטורונטו ,קנדה .קיבל
אזרחות קנדית והיה אחד מבין שלושה אמנים
שייצגו את קנדה בביאנאלה בוונציה .עבודותיו
מוצגות בתערוכות ובמוזאונים ברחבי העולם,
כולל בפארק האולימפי בסאול ,קוריאה.
שם הפסל “קפריצ’ו” מתייחס ליצירה מוזיקלית
מלאת חיים ,חופשית ובעלת אופי וירטואוזי.

י

י
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אנדרה וולטן
הולנדי1925-2002 ,
מבנה
הולנד ,ברזל1963-1964 ,

נחשב לאחד מגדולי הפסלים בהולנד.
ידוע בעיקר בזכות יצירותיו המונומנטליות
מנירוסטה .בילה חלק גדול מהקריירה שלו
בהפקת עבודות ציבוריות ,שהוזמנו על ידי
גופים ממשלתיים ,אדריכלים ומתכנני ערים.
בתפיסת האמנות שלו הפיסול משתלב במרחב
הציבורי ,תוך השראה הדדית עם האדריכלות
ותוך שמירה על איכות הסביבה .עבודותיו
נמצאות באוספים ובמוזאונים מובילים.
י

אטיין היידו
רומני1907-1996 ,
אניטה
רומניה ,ברונזה1964 ,

21

אטורה קולה
איטלקי1899-1968 ,
משה
איטליה טורינו ,ברזל1957 ,

י

ב

י

3

19

י

י

8

י

י
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שערי החצר בכניסה לכנסת ישראל (הנקראים
שערי פלומבו) ,השערים לאוהל יזכור ביד ושם
ואש התמיד לזכר הנופלים במערכות ישראל.
מבחר מעבודותיו ניתן למצוא בבית דוד פלומבו,
הממוקם בסדנת עבודתו בהר ציון.

עסק בנושאים קלאסיים ,דתיים ופילוסופיים.
יצר מונומנט פיסולי מברונזה להנצחת השמדת
העם הארמני .הציג בתערוכות ומוזאונים
מהחשובים בעולם ,ביניהם המטרופוליטן
בארצות הברית .מרבית עבודותיו בוצעו בשיש
ובברונזה.

אותה יצר הפסל“ .נשר” הוא חלק מעבודותיו
בסגנון הפיגורטיבי.

18

משה עובד
אנגלי1885-1958 ,
נשר
ברונזה

נולד בפארמה שבאיטליה .למד אמנות בנפולי
וברומא ,עבר לפריז ופגש בפסלים חשובים,
אתם עבד והציג ,בהם הפסל הנודע בורדל.
לאחר שובו לרומא התרכז בפיסול בסגנון
גיאומטרי מופשט .בעבודותיו הרבה להשתמש
בהלחמות ברזל ,תוך שימוש בחלקי מכונות
ישנות .זכה להכרה בינלאומית ,בין היתר בשל
העבודה בגובה  10מ’ שהציג בפסטיבל ספולטו.
הציג בביאנאלה בוונציה ובגוגנהיים בניו יורק.
עבודותיו מוצגות במוזאונים החשובים בעולם.

יהודי יליד פולין .בנוסף להיותו פסל ,ידוע גם
כיוצר תכשיטים וסופר ביידיש .היגר לאנגליה
ב ,1903-שם פיתח את עבודתו הפיסולית.
עבד הרבה על מוטיבים יהודיים ,דבר
שהתבטא בסדרת הפסלים ,Jewish Ritual

י

14

נולד ברומניה ולמד אמנות בבודפסט ובפריז.
התרכז בעיקר בפיסול אבסטרקטי .השתתף
בתערוכה קבוצתית של  22אמנים נבחרים
מאירופה ,שהתקיימה בארה”ב .כמו כן הציג
במוזאון הנובר בגרמניה ,במוזאון הלאומי
לאמנות מודרנית בפריז ובמוזאונים חשובים
נוספים ברחבי העולם.
י

הגן ממוקם בלב כפר הנופש אמירים ,והפסלים פזורים ומשתלבים בחורש הטבעי .מיקומו של כל
פסל נבחר על ידי צוות שכלל אדריכלים ,אמנים ואוצרים ממוזאון ישראל .את תשתית הגן תכנן
האדריכל איתמר רעיוני.
י

מאז הקמת הגן ,לאורך השנים ,אנו זוכים למבקרים בקבוצות וביחידים .הגן מהווה גם ממד נוסף
בחבילת האירוח לנופשים בכפר .הפסלים בגן הם כולם מאוסף מוזאון ישראל ,שהנו כיום אחד
מעשרת המוזאונים המובילים בעולם ,והיצירות כולן הן של פסלים מהשורה הראשונה ברחבי העולם,
ברמה אמנותית בינלאומית .אמירים שמחה להיות הבית המארח של פסלים אלה ,והיא מטפחת
ושומרת על הגן כאוצר המשתלב בתוך אוצרות הטבע של המקום.
י

15

קורן דה הרוטיאן
ארמני1909-1992 ,
עבד מתמרד
ארמניה ,שיש ירוק1947 ,

נולד בארמניה ,עבר לארה”ב ב ,1921-שם
למד אמנות והחל בעבודות הפיסול .בעבודותיו

הרעיון להקמת גן הפסלים נולד תוך כדי ההכנות לחג ה 30-של אמירים ,מאחר ובכל האזור של
הגליל המרכזי ,בו אנו ממוקמים ,לא היה שום אתר של פיסול סביבתי ,החליטה ועדת אתר הפסלים
להקים פרויקט כזה כאן .עד היום זהו המקום היחיד באזור כולו ,המציע פיסול סביבתי הפתוח לקהל
הרחב בכל יום ושעה.
י

תודה מיוחדת לאמנית אסתר שריר מאמירים ,הרוח החיה מאחורי גן הפסלים ,אשר יזמה ומלווה
במסירות ואהבה את הפרויקט לאורך כל השנים.
י

