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 אלדר פרבר הוא אחד משני הזוכים בפרס לציור ריאליסטי פיגורטיבי ע"ש חיים שיף לשנת 2012. ביצירתו מציע פרבר חוויה 

של התבוננות מרוכזת, ממושכת ומעמיקה. בציורי הנופים שלו הוא נאמן למציאות, אך נמנע במתכוון מייצוג פסטורלי או אידילי 

של הנוף. פרבר מתבונן בנוף, בורר פיסות ממנו ומטשטש אותן. הוא מפרק את הנוף למרכיביו המופשטים ובונה אותו מחדש 

בתהליך של חקירה, ניסוי והגות. 

תודתי העמוקה לדובי שיף על מעורבותו הברוכה וארוכת השנים בפעילות מוזיאון תל אביב לאמנות, ועל מסירותו בעידוד 

ובטיפוח יצירות אמנות, שמרכיביהן המסורתיים שלובים בחידושים המתחייבים מרוח הזמן. תודה לחבר השופטים של הפרס: 

דובי שיף, דורון סבג, גיל ברנדיס, ד"ר דורון לוריא וורדה שטיינלאוף. 

תודה מיוחדת לד"ר דיויד גרייבס ולאוצרת התערוכה, ורדה שטיינלאוף, שהאירו במאמריהם לקטלוג את עבודתו של אלדר 

פרבר מזוויות שונות. תודה למשאילים שנענו ברצון לבקשתנו והואילו להיפרד מהעבודות שברשותם לתקופת התערוכה.  

תודה לדפנה גרייף על עיצוב הקטלוג והפקתו; לאורנה יהודיוף על עריכת הטקסט בעברית; לטליה הלקין על התקנת הנוסח 

האנגלי. ותודה לצוות המסור של מוזיאון תל אביב לאמנות על עבודתם הנאמנה. 

סוזן לנדאו 

מנכ"לית ואוצרת ראשית

פתח דבר  

פה קבור הכלב / 2010, שמן על בד מודבק לעץ, x 23 18, באדיבות גלריה אלון שגב, תל אביב  

 A Dog's Burial Place / 2010, oil on canvas mounted on wood, 18 x 23, courtesy of Alon Segev Gallery, Tel Aviv
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הירקון, הנחל התל־אביבי המובהק, הצטייר בעבר הרחוק 

כמקום כפרי, פראי, מעין "שום מקום". זקני תל אביב יודעים 

לספר שעבורם היה הירקון נהר הירדן לפחות, אם לא 

המיסיסיפי, ושבטי הצופים, בני  עקיבא ותנועות נוער ימיות 

קבעו את משכנם לגדותיו. ראשי עירייה קראו לגדה הצפונית 

שלו "עבר הירקון", וכיום הוא מחלק את העיר למרכז 

ופריפריה. בתנ"ך מוזכר הירקון כגבול בין נחלת אפרים לבין 

נחלת חצי שבט מנשה שממערב לירדן. יובלי נחל איילון 

שימשו גם קווי גבול בין אפרים, יהודה ובנימין, וגבולות נחלתו 

של שבט דן מצפון־מערב היו "יהוד ובני ברק וגת־רימון; ומי 

הירקון והרקון עם הגבול מול יפו" )יהושע יט, מה-מו(. כבר 

יותר ממאה שנה אמנים ישראלים מציירים את נוף הירקון, 

הנחל התל־אביבי, במבטים שונים, שמזדקקים לכדי מבט 

ארוך אחד - מאתר "שבע טחנות" ועד שפך הירקון אל הים 

התיכון. זהו מבט פסטורלי, רומנטי ומדיטטיבי, אך גם מבט 

עירוני, חריף ומפוכח; מעין "סיכום" של כל המבטים על נופו 

וטבעו של הנחל.  

בעבר רווחה הנטייה להתייחס לציור נוף על דרך ההקבלה 

בין החוויה הבלתי אמצעית של הצפייה בנוף עצמו לבין 

חוויית הצפייה בייצוגו המצויר. ההנאה מהנוף הייתה 

מקושרת בדרך כלל ליופיו, לעוצמתו ול"ציוריותו" - מושג 

שגלומה בו ההתייחסות לנוף כדימוי, כציור. מושגים כמו 

"נשגב", "יפה", "פיקטורסקי" ו"פסטורלי" משמשים לעיתים 

קרובות בדיונים על אסתטיקת הנוף, אבל בעשורים האחרונים 

יש נטייה לקרוא את ציור הנוף גם כביטוי חזותי לפרקטיקות 

תרבותיות, פוליטיות וכלכליות.

המבט של האמנים שבאו לארץ ישראל בשנות ה־20 של 

המאה ה־20, לאחר גלות ארוכה של העם היהודי מארצו 

ולאחר שחלמו עליה שנים רבות, היה אתנוגרפי. הם ביקשו 

לבחון ולחקור את הארץ, להתוודע אליה ולספר עליה, ואת 

ציורי הנוף שלהם אפשר לקרוא כיום כטקסט שיש בו משום 

ביטוי לזהותם המתהווה. ככלל, אפשר לומר שאמנים אלו 

התייחסו לנוף נחל הירקון כ"תירוץ" לציור נוף. משנות ה־20 

ועד שנות ה־60 של המאה ה־20 ניכרת בעבודות האמנות 

שהירקון הוא נושאן דיאלקטיקה בין נוף שמושך את האמן 

ומכיל אותו עד שהוא נעשה סימן זהות של האמן )תפיסה 

שניתן לכנותה "אני והנוף", למשל בעבודות של ראובן רובין, 

ציונה תג'ר, אברהם נתון(, לבין נוף כייצוג מופשט של הטבע, 

כחלק מניסוחו של המודרניזם באמנות הישראלית של אותן 

שנים )למשל בעבודות של יחזקאל שטרייכמן, יוחנן סימון 

ורפי לביא(. 

אלדר פרבר מצייר את נוף הירקון זה יותר מעשר שנים. הוא 

מצייר בעיקר את אזור נחל הירקון המזרחי, כשהוא נמנע 

במתכוון מייצוג פסטורלי או אידיאלי מדי של הנוף. גוני הירוק 

שולטים בציורי הנוף הללו, והנחת הצבע מחוספסת. פרבר 

בורר לו פיסות מציאות, מוחק אלמנטים, "מתקן" ומטשטש, 

מבלי לבטל אותם כליל. הציור של פרבר משתחרר מהאחיזה 

הגלויה של ציור הנוף בנטורליזם ומשמש מטפורה למשהו 

פראי, סודי, מסתורי ולעיתים אף מאיים - דבר מה המחבר בין 

האני לבין ה"לא־מודע", בין האני לבין ה"אחר", שבאמצעותו 

מחפש האדם המודרני אחר האמת שלו.1 

ברבים מציוריו של פרבר אפשר לראות את השתקפות הטבע 

במים כהשתקפות של המציאות בתודעה. חקר הטבע על גוני 

גוניו הוא גם התבוננות בטבעו של המתבונן עצמו ובטבעה 

של היצירה. במושגים של המאה ה־18, ציור נוף הוא מדיום 

מתווך בין תרבות לטבע או בין "אדם" ל"טבע". נוף הוא גם 

מדיום לתקשורת בין אנשים, "ובצורתו הרדיקאלית ביותר, 

לתקשורת בין האנושי והלא־אנושי", כותב וו. ג'יי. טי. מיטשל 

בספרו Landscape and Power. לדבריו, ציור נוף הוא לא רק 

מראה של הטבע ולא רק ייצוג של מראה כזה, אלא "עקבה או 

סימן איקוני של הטבע בתוך הטבע עצמו, כאילו הטבע הטביע 

וקודד את תבניותיו המהותיות במנגנון התפיסה שלנו". ואולי 

הסיבה לכך שאנו מייחסים ערך מיוחד לנופים שיש בהם 

השתקפויות במים היא ש"ההשתקפות מציגה את ה'טבע' 

אלדר פרבר: נופים טרנזיטוריים  

ורדה שטיינלאוף

טירגרטן / 2009, שמן על בד מודבק לעץ, x 30 23, אוסף פרטי 

Tiergarten / 2009, oil on canvas mounted on wood, 23 x 30, private collection 
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 "הציורים הם רב־תקופתיים", הוא ממשיך. "הם אינם 

מוסרים רגע אחד בלבד. החיפוש שלי הוא לא אחרי ריאליזם. 

אני משתמש בריאליזם מהמקום הכי בסיסי, פשוט וישיר של 

המילה. ברמה האובייקטיבית, הנוף הוא הדבר המופשט 

ביותר שיש. אנחנו רוצים להכניע אותו אל תוך עולם 

המושגים שלנו. לנוף אין תאריך. יש לו מישור ומרחב, שתי 

קטיגוריות; המרחק משפיע על הציור של המקום. המרחב 

הוא אותו 'משהו' שבין הדברים ולא הדברים עצמם. המקום 

 נקבע על ידי סוגי הפרספקטיבות ועל ידי האטמוספירה. 

 7.")space( אני מנצל את האובייקטים כדי ליצור חלל

 בנופים הגרמניים ]ראו Tempelhof )2010( עמ' 43[ מוצא 

פרבר הד לתצלומי שחור־לבן מתקופת השואה, שנצרבו 

במוחו של האמן. "הנוף הוא מעשה ידי אדם", הוא אומר. 

"הנוף בטירגרטן מרתק אותי. העצים שבוראו ביד האדם 

לצורכי חימום בזמן המלחמה, נשתלו מחדש אחריה וחידשו 

את היער במקום". האגמים של בברלין נראים לו מוכרים, שכן 

הם מהדהדים את נוף הירקון התל־אביבי, והם שימשו קרש 

קפיצה לטיפול בנוף הגרמני. בדרך כלל, העין מחפשת בנוף 

הזדהות, אך אלדר פרבר מחפש את האניגמה. הוא מנסה 

לצייר את הנעלם, את הריח של המקום. 

נופיו של אלדר פרבר הם נופים טרנזיטוריים - נופים שיכולים 

להיות כאן ושם. המתבונן יכול לנייד אותם בעיני רוחו. 

פרבר "מספר" סיפור שהתרחש בשום מקום ובשום זמן, 

סיפור שמרכז הכובד שלו הוא הערך הרגשי שלו. ציוריו 

אוצרים זיכרון, אווירה, רגש, שמלווים את הצופה בתהליך 

ההתבוננות. הציורים הם מעין הגות או קונטמפלציה של 

המקום, המאפשרת לצופה לשוב ולהתבונן פעם אחר פעם 

 בציור ולהמשיך ולראות בו את הנופים השונים הנטמעים 

זה בזה, מבלי שתהייה לו היכולת להפריד ביניהם.   

הערות

"החשיפה של הלא־מודע היא האמת של כל מדעי האדם", כותב   1

 מישל פוקו, בהבחינו בין האחר של האדם המודרני לזה שלפני 
המאה ה־19.

 Michel Foucault, The Order of Things, Vintage :ראו  
Books, 1970,p. 364.

 W.J.T. Mitchell, "Imperial Landscape", Landscape and     2

Power, University of Chicago Press, 1994, p.15.

דרור בורשטיין, מתוך טקסט שנכתב בתאריך 16.2.2011.  3

שם.  4

כל הציטוטים ללא מראי מקום מתוך שיחה עם מחברת המאמר   5

בדצמבר 2012.

בשיחה על  גדות הירקון,  16.1.2013.  6

שם.    7 

כשהוא מייצג את עצמו בפני עצמו, ומציגה בפנינו זהות בין 
ה'אמיתי' וה'מדומיין' שמאשרת את אמיתות הדימויים שלנו".2

אלדר פרבר מתמקד בנחל הירקון ומצייר אותו באופן כמעט 

אובססיבי תוך נסיון לפצח את הצופן שדרכו אנו תופסים 

את ההוויה הישראלית. הציור שלו נעשה בתוך הנוף, מתוך 

התבוננות ישירה בו, ומעביר תחושה של מקום רחוק, ירוק 

ודשן יותר מהסביבה המוכרת לנו. נופי הירקון של פרבר 

מציעים אלטרנטיבה למוסכמה שכבר השתרשה כאן על 

האור הישראלי המסמא. הוא מציע התבוננות מחודשת בנוף, 

דווקא באמצעות ציור מסורתי, שמורגש בו האוויר התל־אביבי 

הלח והמזוהם, שמטשטש את הנוף ואת החושים.  

"אין ספק כי בשדה הקטן והחשוב כל כך של ציור פיגורטיבי 

בישראל תופסת עבודתו של פרבר מקום ייחודי", כותב 

דרור בורשטיין, "]...[ משום שהשפה הציורית שלו אינה 

פונה לפתרון הווירטואוזי - המימטי, ]...[ את עבודת העין 

של ההתבוננות מעבה פרבר במטענים של רגש, התרשמות 

וזיכרון".3  בתערוכת היחיד "נופים גרמניים", שהציג פרבר 

ב־2008 בגלריה אלון שגב בתל אביב, התמודד האמן בעיקר 

עם המתח שבין הנראה לעין - נופי פסטורליה גרמניים - ובין 

הדהודיהם ההיסטוריים והאישיים, הלא פסטורליים. בציורים 

, שצוירו בברלין בשנים ן ט ר ג ר י ק וט ר א פ ר ו ו א  כמו: מ

2009-2007 ניכרת "התמודדות ייחודית של ציור נוף )העוסק 

מעצם טיבו בהווה( עם משקעי עבר וזיכרון - כלומר גם עם 

משקעי שכחה. נקודת המוצא של אותה תערוכה היתה 

קרובה לציורי הנוף התל־אביביים של פרבר, אך בסופה, דרך 

רמזים רבים בציורים עצמם, ניכר כי הדבר שהוביל את הצייר 

למסע הציור בניכר הוא דבר שאי אפשר לציירו וזאת משום 
שבפשטות אין לו נראות".4

"נולדתי פה אבל אני גם זר פה", אומר אלדר פרבר. "זוהי 

מין זליגה של נושא בנושא - נוף הירקון בנוף גרמני".5 פרבר 

מצייר את נוף הירקון בנוף טירגרטן ולהיפך. הצופה בציוריו 

אלו כמו נמצא בבת אחת בשני המקומות גם יחד. בציורי 

"מאוורפארק־ברלין" )2009-2007( נשזרים זה בזה העבר 

וההווה - פארק החומה )מאוורפארק( מסתיר את חומת ברלין 

ההרוסה, את העבר הגרמני של חומות, גיטאות ומחנות. 

זהו בה־בעת גם מבט המסתפק בנראה לעין - המבט מהחוץ 

פנימה )או כפי שפרבר אומר "אתה רק עין"(, וגם מבט מהפנים 

החוצה, דרך הזיכרון והדמיון. "הזיכרון אינו זיכרוני הפרטי 

ועם זאת הוא חלק מקיומי. זה חלק מהזיכרון הקולקטיבי. 

התימה היא המפגש הפנימי הזה בין התרבויות". הציור של 

פרבר אינו מבקש לעמת את השפרה הגרמני מול הירקון 

הישראלי. זהו ציור שיש בו מעין תמהיל של ה"סיפור" של 

האמן על נוף ארצו בבחינת "האדם הוא תבנית נוף מולדתו", 

יחד עם תהליך ההיקלטות של הוריו בארץ ישראל, תהליך 

המכיל אהבה, כאב וגעגוע לנופים אחרים. 

אלדר פרבר מגדיר עצמו כצייר של מקומות. הוא שוהה 

במקומות אלו זמן רב ומתעד אותם, אבל אין אלה מקומות 

שהתרחשו בהם אירועים ספציפיים בהיסטוריה הגרמנית 

או היהודית. במובן זה הוא מעין "היסטוריון מנטלי", הקשור 

לתחושות ולרגשות שמעורר המקום. בכל ציור שלו ישנה 

נוסטלגיה במובן של כיסופים. פרבר הוא צייר של רגש. ציוריו 

נטולי זמן; הם רוח או תכונה מסוימת - תכונה מנטלית, לא 

במובן של אופי אלא במובן של התרחשות.

אלדר פרבר מחלק את זמנו בין תל אביב לברלין. הוא מצייר 

כרוניקה של נוף. הוא חוקר את הנוף ואת נראותו. הוא מצייר 

את הנוף המסוים עשרות פעמים, ובכל פעם הנוף מפתיע 

אותו מחדש. פעם האוויר נקי ופעם הוא מיסטי )חמסיני(, פעם 

מפויח ופעם צח, במיוחד ביום שאחרי הגשם. מרגש להסתכל 

אל תוך הסבך: הצמחייה נעשית יותר בהירה, נקייה, צחה 

 ומובנת. פרבר יוצא בשעות הצהרים לעבוד על הציור

ן )2013( ]ראו עמ' 32[. "הטבע התחדש לאחר הסופה",  ו ק ר י

הוא אומר, בעודנו משתהים לנוכח השינוי שעבר הנוף. 

"הרבה דברים השתנו במשך שבוע, העלים הפכו מחוררים 

ממכות הקור ופתאום רואים את השמש בעדם".6 פרבר משנה 

 את נקודת המבט, הפרספקטיבות משתנות. 
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מבואה ליער II  /  2011, פחם על נייר, x 63 49, באדיבות גלריה אלון שגב, תל אביב  

Forest Approach II / 2011, charcoal on paper, 49 x 63, courtesy of Alon Segev Gallery, Tel Aviv 

הגדה השנייה / 2003, שמן על בד מודבק לעץ, x 26.5 19, אוסף גרוסוסר זאב ועירית א. ר.

The Other Bank / 2003, oil on canvas mounted on wood, 19 x 26.5, collection of Groswasser Zeev and Irith I. R. 
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בעידן שלאחר ציירי הנוף האגדיים של המאה ה־19 - אמנים 

כדוגמת קאמי קורו ]Corot[, גוסטב קורבה ]Courbet[ וקלוד 

מונה ]Monet[ - יש טעם לשאול, מה הטעם שאמן עכשווי 

כדוגמת אלדר פרבר יצא אל גדות הירקון לצייר משהו בכלל. 

בעידן שלאחר המהפכות והתהפוכות של המאה ה־20, מאה 

שבה הכריז עולם האמנות בקול גדול ש"הכל הולך" - יש 

מקום לשאול, מה המקום של ציורי חורש ברלינאי. ובכן, 

היתרון של מונה כצייר נוף על פני קורבה הוא שלמונה היה 

את קורבה, אבל לקורבה לא היה את מונה. הוא הדין לגבי 

היתרון של כל תקופה אמנותית על קודמתה. כל עוד אמן 

בתקופתו משכיל ללמוד את הלקחים של קודמיו ולהטמיע 

לקחים אלו בעבודתו, הרי שהטעם בטרחתו כמעט מובטח.

מטבען של בעיות נצחיות שהן מתנסחות אחרת עם הזמן, 

ולעיתים, במסורות רציפות כמו האמנות, בעיה מסוימת אף 

מתבהרת יותר מאשר בעבר. זהו המקרה בציורי נוף במסורת 

המערבית המודרנית, למן המאה ה־17 ועד ימינו. הבעייתיות 

הכרוכה בעצם הרעיון של ציור נוף מתבהרת, ובשל כך, 

אבקש לטעון, גם הקסם המיוחד של סוגה זו. לדידי, חלק נכבד 

מהקסם שבציור נוף הוא בכך שמה שנראה ברור ופשוט 

כל כך - לצייר את העצים שעל גדת הנחל - מתברר לבסוף 

כמשימה בלתי אפשרית.

ישנם אספקטים שונים למשימה הבלתי אפשרית של ציור נוף. 

נתחיל מזה שאין דבר כזה "נוף". כמדומני שמונה הבין זאת 

היטב. הוא עומד על גדת האגם האהוב עליו בארז'נטי ושם לב 

בקפידה רבה למה שהוא רואה. הוא רואה מים, שמים, עננים, 

עצים וצמרות, סירה פה ושם, בתים ברקע. הוא לא רואה נוף. 

הוא לא רואה נוף, כי אין נוף שם בחוץ על גדות האגם. אין כזה 

"דבר" - נוף. הנוף אינו שם בחוץ. הנוף כאן בפנים. זה נכון 

לגבי כל תמונה שהיא. אין תמונות שם בחוץ. תמונות נוצרות 

בתודעה. אדם, כיצור בעל תודעה, עומד בסביבתו ומייצר 

תמונות של מה שנמצא שם בחוץ, בסביבתו. התמונה היא 

מעין מפה, אשר מסייעת לו למקם את עצמו בעולם, או לפחות 

בעולמו. מפה אינה סתם סימנים על מצע דו־ממדי, אלא מערך 

משמעותי של סימנים על מצע דו-ממדי. למפה יש משמעות, 

לעיתים חשובה מאוד. לתמונה יש משמעות, וחשיבות 

משמעותה תלויה בטיב התמונה.

הוא הדין לגבי ציור נוף. ציור נוף אמור להיות מערך משמעותי 

של סימנים, והמשמעות נוגעת בעיקר לאיכויות מסוימות 

מוחשיות מאוד של הנוף המאוד מסוים. איכויות מוחשיות 

אלו הן דברים כגון: אווירה, אופי, מזג, כובד או קלילות, מתח 

או רפיון, משיכה או דחייה, שלווה או חרדה. נוף יכול להיות 

בעל אופי מזמין או מאיים. נוף יכול להשרות רוגע או לעורר 

תהיות. אדם חד ורגיש יכול לחוש באיכויות שכאלו לנוכח 

הנוף, ובמובן בסיסי זה הנוף "מבטא" איכויות שכאלו. צייר 

נוף מנסה לערוך את האלמנטים של יצירתו - קומפוזיציות 

של אור וצבע, כתמים וקווים, טקסטורות ומרקמים - כך 

שהמתבונן בציור יחוש באיכויות דומות לאלו שמבטא הנוף, 

ובמובן בסיסי זה הציור "ממחיש" את מה שיש בתוך הנוף. 

כלומר, הנוף, שהוא "כאן בפנים", בראשו של האמן, מתייחס 

למשהו, מייצג או ממפה דבר שהוא "שם בחוץ" )שמורכב 

מעצים, שמים, החזרי אור, והאל הטוב רק יודע מה עוד(. צייר 

החווה את הנוף מנסה להמחיש בציורו )מפה דו־ממדית של 

צבע וצורה( את האיכויות המסוימות של הנוף, ובכך מאפשר 

לצופה לראות משהו דרך עיניו של האמן... יש לי סחרחורת. 

אחד האספקטים המהותיים של תפיסת העולם המודרנית 

הוא החלוקה הבסיסית בין האובייקטיבי לסובייקטיבי. 

מאז שרנה דקארט ]Descartes[ חילק את הישויות בעולם 

לישויות חושבות מצד אחד ולישויות גופניות מצד אחר, 

וזאת באמצע המאה ה־17, ההיסטוריה האינטלקטואלית 

של המערב סובבת סביב הדיאלקטיקה של החומר והרוח, 

של הכמות והאיכות, של האובייקט והסובייקט. חלוקה זו 

היא בסיסית כל כך למערב המודרני, עד שהמדע המודרני 

ייחד עצמו אט־אט לחקר הצד האוביקטייבי, בעוד האמנות 

המודרנית ייחדה עצמה אט־אט לחקר הצד הסובייקטיבי. 

כיצורים חיים אנו חוקרים את סביבתנו כדי להשכיל לשרוד, 

ואולי אף לשגשג בתוכה. אולם כייצורים נבונים ומודעים 

ציור נוף כמשימה בלתי אפשרית
הרהורים על אמנותו של אלדר פרבר

דיויד גרייבס

חצר אחורית / 2011, שמן על בד מודבק לעץ, x 37 19, אוסף יוסי ודניאלה ליפשיץ

Back Yard / 2011, oil on canvas mounted on wood, 19 x 37,  Yossi and Daniella Lipschitz Collection 
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במערכת שלמה של כלים פנימיים, תודעתיים. שניהם סומכים 

על חושיהם, על שכלם החד, על תחושותיהם החמקמקות, 

על ניתוחים ואינטואיציות, על מסקנות לוגיות ותחושות בטן. 

 חשוב לציין גם ששניהם מחפשים משהו שהם לעולם לא 

יגיעו אליו: האמת.

ניחוח של גבורה יש כאן, בעבודתם הבלתי־נלאית גם של 

האמן וגם של המדען. המדען מנסה למדוד משהו שאי־אפשר 

למדוד אותו, הצייר מנסה לגעת במשהו שאי־אפשר לגעת 

בו. אולם, בניסיון המרהיב שלהם להכניע את הבלתי אפשרי, 

הם דוחפים את גבולות התודעה האנושית לשיאים חדשים. 

מונה פירק את האור לכתמי צבע, בניסיון לגרום לציור שלו 

להשאיר חותם - "אימפרסיה" - על עיני המתבונן, בדומה 

לחותם שמשאיר הטבע. ההיגיון מאחורי שיטתו היה לחקות 

בחומר )צבע על בד( את תהליך הראייה הפיזיולוגי )אור על 

רשתית(.

 אלדר למד את הלקח הבסיסי של מונה ש"אור הוא צבע", 

וגם הוא עומד לנוכח העץ שבנוף ומבין שמדובר במערך מאוד 

מסוים של אור וצבע, ולא ב"עץ". אולם, אלדר אינו מפרק את 

האור של העץ למרכיביו האופטיים, לכתמי צבע טהור, כי 

הוא אינו מעונין לחקות תהליך פיזיולוגי דווקא. אצל אלדר 

אפשר לומר שהתהליך המשמעותי הוא מעין דו־שיח של 

שני צידי התודעה האנושית - האובייקטיבי, מה ששם בחוץ, 

והסובייקטיבי, מה שחשים כאן בפנים. בדיאלוג עדין, מורכב, 

ולרוב מתסכל, עם הדבר ההוא שם בחוץ שקוראים לו "עץ", 

אלדר מנסה להניח כתם צבע ועוד כתם צבע ועוד כתם צבע 

על הבד, בדיוק במקום הנכון, בטון הנכון, בגוון הנכון, במרקם 

הנכון ובסביבה הנכונה של כתמים אחרים, וכל זאת בניסיון 

בלתי אפשרי לתפוס את שאינו מוכן להיתפס. עם זאת, הכול 

צריך להיות "נכון".

ככל שאמן כמו אלדר מתקרב ליעד הבלתי אפשרי, האמת 

החמקמקה של הדבר ההוא שם ליד הנהר שקוראים לו "עץ", 

כמות שהוא, בנסיבות שלו, במקרה הקונקרטי הזה - האמת 

הזו הולכת ומתבהרת. הנכונות נראית לעין. ובסופו של דבר, 

יוצא העץ. ובעקבות העץ מופיעים המים, ההשתקפויות, 

האווירה, השמים... הנוף, ובראשו של המתבונן מתחיל 

הדיאלוג המקביל לדיאלוג של הצייר, דו־שיח בין מה שאנחנו 

יודעים לבין מה שאנחנו רואים. 

חרף ההצהרות החותכות של קורבה והריאליסטים, שעליהם 

לצייר רק את מה שרואים, קורבה עצמו היה מצייר גשר 

במקום שהוא יודע שפעם היה, מוסיף נפח של מים לפלג 

שוצף בהתאם לעונה אחרת, וכיוצא באלה מקרים של ציור 

מתוך מה שהוא יודע, ולאו דווקא מתוך מה שהוא רואה. 

קורבה קרא למקרים אלה "נגיעות של יופי", ולדבריו עשה 

זאת כדי שהציור יתיישב בצורה מוצלחת יותר. במהלך 

השנים, היחסים בין השכל לעין, בין המושגי לבין המוחשי, 

השתנו והתהפכו. הקלאסיקנים, באורח אידיאליסטי, סמכו 

על השכל, הריאליסטים והאימפרסיוניסטים סמכו על העין. 

והנה, במאה ה־21, למדנו שאין לסמוך באופן סופי לא על זה 

ולא על זו. דומה הדבר להליכה על חבל דק, אשר אינו מעוגן 

באף קצה, והולכים לשני הכיוונים בעת ובעונה אחת.

עמנואל קאנט ]Kant[ חשב על היופי האמנותי במונחים של 

תענוג ייחודי, שאנו זוכים לו כאשר מתעוררת הרמוניה בין 

שני צידי ההכרה האנושית, בין המושג לבין הדימוי. בספרו 

ט )1790( הוא מאפיין את האמנות  ו פ י ש ה ח  ו כ ת  ר ו ק י ב

הגבוהה )אמנות יפה(, כזו אשר "מתכוונת לכך שהתענוג 

ילווה את הדימויים כאופני־הכרה". הרי אנחנו מבינים שעץ 

זה עץ, אבל אנחנו גם מבינים שאי־אפשר להיכנס לאותו נהר 

פעמיים. והנה, אלדר צייר את העץ  הזה שעל גדת הירקון 

עשרות פעמים, וזה אף פעם לא אותו העץ, אבל הירקון הוא 

תמיד הירקון. 

יש משהו נכון בציור של אלדר פרבר. יודעים זאת כשרואים 

אותו.

 

לעצמם, אנו חוקרים את סביבתנו במטרה להבין, בניסיון 

לחשוף את האמת על אודותיה. יוצא מכך, שהמדען חוקר 

את הנוף באורח אובייקטיבי במטרה לגלות אמיתות על 

אודותיו, בעוד האמן חוקר את הנוף באורח סובייקטיבי, גם 

כן במטרה לחשוף את אמיתותיו. והנה נתקלנו בעוד אספקט 

של המשימה הבלתי אפשרית, והוא נעוץ בערך החמקמק אך 

המתמיד של "האמת". האם גוסטב קורבה חיפש אמת? האם 

קלוד מונה חיפש אמת? האם אלדר פרבר עדיין מחפש אמת 

שם על גדות הירקון? 

אני סבור שכן. אולם, יש להבין שאמת זו שהצייר מחפש בנוף 

שונה מאוד מן האמת שמחפש המדען המסייר באותו נוף. 

אפשר לקרוא לאמת של המדען אמת אובייקטיבית, ולאמת 

של הצייר אמת סובייקטיבית, אולם מונחים אלו כבר כל כך 

שגורים בפינו, שמשמעותם המדויקת אינה ברורה עוד. גרוע 

מכך, מכיוון שאנו חושבים שאנו מבינים במה מדובר, יש לנו 

נטייה לסיים את הדיון בטרם עת. כדאי אפוא להקדיש כמה 

מילים לעניין כה מרכזי. האמת שמחפש המדען מתייחסת 

לאספקטים האובייקטיביים של הנוף. המדען רואה את הנוף 

כמעין אובייקט, שיש לו מאפיינים מדידים - מספר העצים, סוג 

העצים, כמות המלחים בקרקע, שרשרת המזון, מחזור המים 

וכיוצא באלה. הצייר, לעומתו, בוחן את הנוף אחרת. האמן 

מחפש את האספקטים הסובייקטיביים של הנוף, תכונות כגון 

חֹום, מתיחּות, רוגע, שלווה, נוקשות. התייחסות כזאת לנוף 

מובילה אותנו לחשוב על נוף מסוים כבעל אופי מסוים. 

אין להבין קביעה זו כאילו האמן מחפש לנסח את תחושותיו 

האישיות ביחס לנוף. זו טעות נפוצה. ברור מאליו שהאמן חש 

את התחושות שהוא חש לנוכח הנוף באופן אישי, אולם זה 

נכון גם לגבי המדען. המדען אשר מנסח את ממצאיו בנוגע 

לנוף, מאמין באופן אישי לממצאיו, בדיוק כמו שהאמן חש 

באופן אישי את ממצאיו שלו. הפן האישי אינו העיקר, לא 

 במקרה המדעי ולא במקרה האמנותי. כמו שמדען מתייחס 

אל הנוף כמעין אובייקט וחוקר אותו ככזה, כך האמן מתייחס 

אל הנוף כמעין סובייקט וחוקר אותו ככזה. 

אחד הלקחים החשובים ביותר שלמד אלדר פרבר מקודמיו, 

וקלוד מונה ביניהם, מתבטא במשפט שאמר לי ערב חג הפסח: 

"כשאני עובד אל מול הנוף ומצייר עץ, הדבר האחרון שאני 

מצייר זה עץ". והוא התכוון לכך בדיוק. בסופו של דבר יוצא לו 

עץ, אבל זה לא מה שהוא מחפש לצייר. "עץ" זה מושג. הדבר 

הזה שעל גדת הנהר אל מול עיניו המתבוננות של הצייר, 

אינו מושג. לקרוא לו "עץ" לא תורם דבר. אנו יודעים שזה עץ, 

אבל אנו רואים משהו אחר. אי־אפשר לראות "עץ". אפשר רק 

לראות את הדבר הספציפי הזה שלנגד עיני, שאני קורא לו 

בשם "עץ", אבל אם רצונך להבין את מה שאני מבין לנוכח 

הדבר הזה שלנגד עיני ואני קורא לו "עץ", אני אצטרך להראות 

לך אותו. זהו הבסיס לתפקידו של צייר הנוף: להראות לי 

אספקטים אמיתיים של סביבתנו האמיתית, שהמושגים אינם 

יכולים כלל להסביר. כפי שאמרנו קודם, להמחיש את שאי־

אפשר להמשיג.

והנה אפשר לנסח, בזהירות, את סוג האמת שצייר הנוף 

מחפש )או מוצא, שכן פיקאסו אמר שהוא אינו מחפש, הוא 

מוצא...(. ברור לנו שאם ניקח שני בני אדם מאותו מוצא 

ביולוגי, תרבותי, בני אותו גיל, גזע, גודל, מגדר וכך הלאה, 

נראה בכל זאת שלכל אדם יש אופי ייחודי משלו, האמת 

הייחודית לו. החוקר הפורנזי של המשטרה מצלם אדם 

במטרה לתפוס את האמת של האדם המבוקש כאובייקט - 

גובה, גיל, משקל, תווי פנים, סימנים מייחדים. הצייר מצייר 

דיוקן של אדם במטרה לתפוס את האמת של האדם המבוקש 

כסובייקט - אופי, טמפרמנט, מזג, קריצה בעין, חצי חיוך 

סרקסטי... הוא הדין לגבי ציור הנוף. 

לכל נוף אמת משלו. המדען מבקש לנסח את האמת 

האובייקטיבית של הנוף, בעוד האמן מבקש לתת מבע לאמת 

הסובייקטיבית של הנוף. שניהם, המדען והאמן, מצוידים בכלי 

עבודה. לשניהם מערכת כלים מכניים, חיצוניים. למדען יש 

כלי מדידה, והוא עובד עם כמויות וערכים מספריים. האמן 

מצויד בבד מתוח, שפופרות צבע ומכחול, והוא עובד עם 

איכויות וערכים חושיים. חשוב לזכור ששניהם מצוידים גם 
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מסדרת "ברלין", פלנטריום / 2012, שמן על בד מודבק לעץ, x 30 24, אוסף פרטי  

From the "Berlin" series, Planetarium / 2012, oil on canvas mounted on wood, 24 x 30, private collection 
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עצים, פלנטריום / 2012, עיפרון על נייר, x 20 20, באדיבות גלריה אלון שגב, תל אביב 

Trees, Planetarium / 2012, pencil on paper, 20 x 20, courtesy of Alon Segev Gallery, Tel Aviv 

פלנטריום )צללית( / 2011, שמן על בד מודבק לעץ, x 30 24.5, אוסף פרטי 

Planetarium (Silhouette) / 2011, oil on canvas mounted on wood, 24.5 x 30, private collection 
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יערות / 2008, שמן על בד מודבק לעץ, ארבע יחידות , x 18 13 כ"א, אוסף פרטי 

Woods / 2008, oil on canvas mounted on wood, four units, 13 x 18 each 



   24    25

גזם / 2012, שמן על בד מודבק לעץ, x 30 24, אוסף פרטי 

Felled Branches / 2012, oil on canvas mounted on wood, 24 x 30, private collection
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 60 x 160 ,מאוורפארק / 2009, שמן על בד מודבק לעץ

Mauerpark / 2009, oil on canvas mounted on wood, 60 x160 

ברלין / 2009, עיפרון על נייר, x 20 14, באדיבות גלריה אלון שגב, תל אביב  

Berlin / 2009, pencil on paper, 14 x 20, courtesy of Alon Segev Gallery, Tel Aviv 
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יער II / 2008, שמן על בד מודבק לעץ, x 100 65, אוסף דובי שיף, תל אביב  

Wald II / 2008, oil on canvas mounted on wood, 65 x100, Dubi Shiff Collection, Tel Aviv 
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מאוורפארק / 2007, שמן על בד מודבק לעץ, x 80 28, אוסף עינת ויוסי רייך 

  Mauerpark / 2007, oil on canvas mounted on wood, 28 x 80, collection of Einat and Yossi Reich 

טירגרטן, ברלין / 2010, עיפרון על נייר, x 20 20, באדיבות גלריה אלון שגב, תל אביב  

Tiergarten, Berlin / 2010, pencil on paper, 20 x 20, courtesy of Alon Segev Gallery, Tel Aviv 
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ירקון )בתהליך( / 2013, שמן על בד מודבק לעץ, x 47 38, באדיבות גלריה אלון שגב, תל אביב 

Yarkon (in process) / 2013, oil on canvas mounted on wood, 38 x 47, courtesy of Alon Segev Gallery, Tel Aviv 

ירקון, פנורמת חורף / 2008, שמן על בד מודבק לעץ, x 65 21, אוסף פרטי  

Yarkon, Winter Panorama / 2008, oil on canvas mounted on wood, 21x 65, private collection 
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ירקון ורטיקלי / 2011, שמן על בד מודבק לעץ, x 31 37, אוסף יוסי ודניאלה ליפשיץ  

Vertical Yarkon / 2011, oil on canvas mounted on wood, 37 x 31, Yossi and Daniella Lipschitz Collection

ירקון ורטיקלי II / 2012, שמן על בד מודבק לעץ, x 19 24.5, אוסף פרטי 

Vertical Yarkon II / 2012, oil on canvas mounted on wood, 24.5 x 19, private collection
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טמפלהוף / 2011, עיפרון על נייר, x 25 15, באדיבות גלריה אלון שגב, תל אביב  

  Tempelhof / 2011, pencil on paper, 15 x 25, courtesy Alon Segev Gallery, Tel Aviv 

טירגרטן, ברלין / 2008, שמן על בד מודבק לעץ, x 24 18, אוסף משפחת דנציגר  

Tiergarten, Berlin / 2008, oil on canvas mounted on wood, 18 x 24, Danziger Family Collection 
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ירקון / 2013, שמן על בד, x 27 21, אוסף פרטי 
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cannot be captured. Nevertheless, everything must 

be just "right."

As an artist like Eldar draws closer to the elusive 

truth of that thing out there by the river called 

a "tree," its specific and concrete manifestation 

becomes clearer. Finally, the tree emerges, followed 

by the water, the reflections, the atmosphere, the 

sky… the landscape. The viewer's mind now begins 

to entertain a dialogue that parallels the painter's 

dialogue, a dialogue between what we know and 

what we see. 

Despite the trenchant statements made by Courbet 

and the Realists, who insisted that they must only 

paint what they see, Courbet himself painted a 

bridge in a place where he knew it to have once 

existed, added volume to the water of a stream 

in accordance with its vigorous flow in another 

season, and otherwise painted based on what he 

knew rather than on what he saw. Courbet called 

these instances "touches of beauty," and explained 

that he applied them so that the painting would 

"sit" better. Over time, the relations between the 

mind and the eye, the conceptual and the palpable, 

were transformed. The classical painters idealized 

the mind, while the Realists and the Impressionists 

idealized the eye. Now, in the twenty-first century, 

we have learned that neither mind nor eye can be 

exclusively privileged. One may liken this knowledge 

to walking a tightrope that is not fastened on either 

side, and on which one walks in both directions at 

once.

Immanuel Kant thought of artistic beauty as 

a unique pleasure, which we are privileged to 

experience when a state of harmony is achieved in 

our mind between the concept and the image. In  

his Critique of the Power of Judgment (1790(, 

he defines high art (fine art) as art that strives 

for pleasure to accompany images as modes of 

consciousness.  

We obviously understand that a tree is a tree, but 

we also understand that one cannot enter the same 

river twice. Eldar has painted this tree on the banks 

of the Yarkon dozens of times, and it is never the 

same tree; the Yarkon, however, is always the same 

Yarkon.

There is something right about Eldar Farber's 

painting. You know it when you see it. 

 

the limits of human consciousness in previously 

unimagined ways. Monet fragmented light into 

patches of color in an attempt to create paintings 

that would leave an "impression" on the viewer's 

eyes, much like the impression left by nature 

itself. The logic underlying his method was to use 

matter (paint on canvas( in order to imitate the 

physiological process of vision (light on the retina(.

Eldar has learnt Monet's basic lesson that "light is 

color," and he too faces the tree in the landscape 

with the understanding that he is observing a 

highly specific arrangement of light and color rather 

than a "tree." Yet Eldar is not fragmenting the light 

into its optical components, into patches of pure 

color, for he is not necessarily concerned with 

imitating a physiological process. Rather, one may 

argue that he is concerned with a dialogue of sorts 

between the two poles of human consciousness – 

the objective pole of what is "out there," and the 

subjective pole of what is "in here." In the course 

of this subtle, complex, and largely frustrating 

dialogue with that thing out there referred to as a 

"tree," Eldar attempts to lay one patch of paint after 

another on the canvas, insisting on just the right 

tone, the right hue, the right texture, and the right 

location, in an impossible attempt to capture what 

Tree Trunk, Summtsee / 2012, pencil on paper, 20 x 20, courtesy of Alon Segev Gallery, Tel Aviv 

גזע בזומטזיי / 2012, עיפרון על נייר, x 20 20, באדיבות גלריה אלון שגב, תל אביב  
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The artist is obviously aware of his own personal 

feelings as he faces the landscape, yet this is also 

true of the scientist. The scientist defining his 

findings about the landscape personally believes 

these findings, just like the artist personally 

experiences his findings. Yet what is central to both 

these types of investigation is not their personal 

dimension. Rather, just as the scientist regards 

the landscape as an object and studies it as such, 

so the artist relates to the landscape as a sort of 

subject and studies it as such. 

One of the most important lessons that Eldar 

Farber learned from his predecessors, including 

Claude Monet, is embodied in a statement he 

shared with me recently: "When I am facing a 

landscape and painting a tree, the last thing I am 

painting is a tree." And he meant exactly this. The 

final outcome of his endeavor is a tree, yet this is 

not what he sets out to paint. A "tree" is a concept. 

This thing on the bank of the river scrutinized by 

the artist's gaze is not an abstract concept. Calling 

it a "tree" contributes nothing.  We know it is a tree, 

yet we see something else. I cannot see a "tree."  

I can only see the specific thing before my eyes, the 

thing I call a "tree." Yet if you want to understand 

what I understand when I look at this thing before 

me and call it a "tree," then I will have to show it to 

you. This is the landscape painter's most basic role: 

to show me real aspects of our real environment, 

which cannot be explained by means of concepts. 

Or, as I put it earlier, to make palpable what cannot 

be conceptualized. 

And so we might carefully define the kind of truth 

that the landscape painter seeks (or finds, for 

Picasso said he did not seek but rather found…(.  

It seems obvious that if we take people with  

common biological origins and cultural traits,  

who are the same age, size, gender, and so forth, 

we shall nevertheless discover that each person has 

a unique character of his own, a unique truth. The 

forensic police investigator photographs a suspect 

in order to capture his truth as an object – his 

height, age, weight, features, distinguishing traits. 

The painter  painters a portrait of a person in order 

to capture his truth as a subject – his character, 

temperament, a winking eye, a sarcastic half-

smile… the same goes for landscape painting. 

Every landscape has a truth of its own. The 

scientist attempts to define the landscape's 

objective truth, while the artist attempts to give 

expression to its subjective truth. Both the scientist 

and the artist use a set of mechanical, external 

tools. The scientist has measuring instruments 

and works with quantities and numerical values. 

The artist is armed with a stretched canvas, paint 

tubes, and a paintbrush, and is concerned with 

sensory qualities and values. It is important to 

note that both of them are also equipped with an 

entire system of internal tools and a perceiving 

consciousness. They both rely on their senses, their 

intelligence, their elusive sensations, their analytic 

powers, their logical conclusions and their intuition. 

It is important to note that both are also searching 

for something they will never find: the truth. 

There is something heroic about the persistent 

pursuits of both the artist and the scientist. 

The scientist attempts to measure something 

immeasurable, while the painter attempts to 

touch something that cannot be touched. Yet their 

remarkable efforts to vanquish the invincible push 

these qualities while facing the landscape, and in 

this basic sense the landscape "expresses" these 

qualities. A landscape painter attempts to arrange 

the elements in his work – to create compositions  

of light and color, patches and lines, different 

textures – so that the viewer will sense similar 

qualities to the ones embedded in the landscape. 

In this basic sense, the painting gives a "palpable" 

representation of what is in the landscape. That is, 

the landscape that is "in here," in the artist's mind, 

relates to, represents, or maps something that 

is "out there" (and is composed of trees, the sky, 

refracted light, and God only knows what else(. A 

painter who experiences the landscape attempts to 

palpably represent (by means of a two-dimensional 

map composed of colors and forms) the specific 

qualities of a given landscape, and thus enables the 

viewer to see something through the artist's eyes.  

One of the central aspects of the modern worldview 

is the basic division between the objective and 

the subjective. Ever since René Descartes created 

the division between "thinking entities" and 

"physical entities" in the mid-seventeenth century, 

the intellectual history of the West has been 

shaped by the dialectic between matter and spirit, 

quantity and quality, the object and the subject. 

This division is so basic to the modern Western 

world that modern science gradually defined itself 

through its focus on the objective aspects of things, 

while modern art defined itself through its focus 

on their subjective aspects. As living creatures, we 

study our environment in order to better survive, 

and perhaps even thrive; as intelligent, self-aware 

beings, however, we study our environment in order 

to understand it and discover the truth about it. 

As a result, the scientist studies the landscape 

objectively in order to discover certain truths, while 

the artist studies the landscape subjectively, with 

the similar goal of revealing certain truths. And 

so we are up against another aspect of the artist's 

impossible mission, which concerns the elusive yet 

ever persistent value of "the truth." Did Gustave 

Courbet search for the truth? Did Claude Monet 

search for the truth? Is Eldar Farber still searching 

for the truth out there on the banks of the Yarkon? 

I believe that the answer is yes. Yet one must 

understand that the truth sought by the artist is 

very different than the one sought by the scientist 

observing the same landscape. One may call the 

scientist's truth an "objective truth" and refer to the 

artist's truth a "subjective truth," yet these terms 

are so overused that their precise meaning has 

been lost. To make matters worse, since we think 

we understand what we are referring to, we have 

a tendency to end the discussion prematurely. It 

is thus worth devoting a number of words to this 

central matter. The truth sought by the scientist 

concerns the objective aspects of the landscape.  

The scientist perceives the landscape as an object  

of sorts, which has several measurable qualities – 

the number of trees, the type of trees, the quantity 

of salts in the earth, the food chain, the water cycle, 

and so forth. The painter, by contrast, searches for 

the landscape's subjective aspects – qualities such 

as heat, tension, calm, peacefulness, rigidity. This 

approach to the landscape leads us to think about 

it as having a specific character. 

This description, however, does not mean that the 

artist is attempting to capture his personal feelings 

regarding the landscape. This is a common mistake. 
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In the current era – one far removed from the 

golden age of nineteenth-century landscape 

painting and of artists such as Camille Corot, 

Gustave Courbet, and Claude Monet – one may well 

wonder why a contemporary artist such as Eldar 

Farber bothers to go out and paint on the banks of 

the Yarkon. Following the revolutions and radical 

transformations that shaped the twentieth century, 

including the art world's vociferous insistence that 

"anything goes," one may similarly wonder about 

the place of paintings depicting a forest in Berlin. 

Yet one may also recall that Monet's advantage 

over Courbet was that he had seen Courbet's 

landscapes, while Courbet had not seen Monet's 

landscapes. This same principle goes for the 

relationship between any artistic period and the one 

preceding it. As long as an artist learns the lessons 

of his predecessors and assimilates these lessons 

into his work, his efforts will almost always be 

worthwhile. 

The nature of eternal problems is that they are 

continuously redefined; in some cases, namely in 

continuous traditions such as artmaking, certain 

problems even become more clearly articulated 

over time. Such is the case with Western landscape 

painting within modernity – from the seventeenth 

century to the present. During this period, the 

problematic nature of the very concept "landscape 

painting" has become increasingly clear – and so, 

I argue, has the unique appeal of this genre. As I 

see it, a significant degree of the magic inherent 

to landscape painting is due to the fact that what 

initially appears so obvious and simple – the 

depiction of trees on a river bank – gradually  

reveals itself to be an impossible mission. 

There are various aspects to the impossible mission 

of landscape painting – most notably the fact that 

there is no such thing as a "landscape." Monet 

seems to have fully understood this as he stood on 

the shore of his favorite lake in Argenteuil, paying 

attention to what he saw: water, the sky, clouds, 

trees and treetops, an occasional boat, houses 

in the background. He did not see a landscape. 

He did not see a landscape because there was no 

landscape out there on the shore of the lake. There 

is no such "thing" as a landscape. The landscape 

is not "out there," but rather "in here." This is true 

of any picture. There are no pictures out there. 

Pictures are created in our subjective awareness. 

Man, as a conscious creature, inhabits his 

environment and produces pictures of what exists 

out there. The picture is a map of sorts, which 

enables man to define his location in the world, or 

at least in his world. A map is not merely a set of 

signs on a two-dimensional support, but rather a 

significant system of signs on a two-dimensional 

support. A map has meaning, and this meaning 

may prove extremely important at times. A picture 

has meaning, and its importance depends on the 

quality of the picture. 

The same goes for landscape painting. Landscape 

painting is supposed to constitute a significant 

system of signs whose meaning pertains to 

certain highly palpable qualities of a very specific 

landscape: atmosphere, character, temperament, a 

certain heaviness or lightness, tension or laxness, 

attraction or repulsion, peacefulness or anxiety. 

A landscape can be inviting or threatening. It 

can impart a sense of calm or provoke various 

thoughts. A perceptive, sensitive person can observe 

Landscape Painting as an Impossible Mission
Some Thoughts on Eldar Farber's Art

David Graves

יער III / 2012, שמן על בד מודבק לעץ, x 90 100, אוסף דובי שיף, תל אביב 

Wald III / 2012, oil on canvas mounted on wood, 100 x 90, Dubi Shiff Collection, Tel Aviv 
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 Woods II / 2011, diptych, oil on canvas, 23 x 48, private collection 

יערות II / 2011, דיפטיכון, שמן על בד, x 48 23, אוסף פרטי  
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and-white photographs dating to the period of 

the Holocaust, which have been etched into his 

memory. "A landscape is manmade," he says.  

"I am fascinated by the landscape of the Tiergarten. 

The trees that were felled by men to use as firewood 

during the war have been replanted, and the forest 

has been resuscitated." The lakes of Berlin, which 

remind him of the landscape of the Yarkon, initially 

served as a conduit for approaching the German 

landscape. Yet whereas, generally speaking, the 

eye scrutinizing the landscape seeks to identify 

something in it, Farber searches for its enigmatic 

essence. He attempts to paint what is absent or 

concealed, to capture the unique scent of the place. 

Eldar Farber's landscapes are transitory  

landscapes – ones that could belong here as well  

as there, thus enabling the viewer to mobilize them 

in his mind's eye. Farber "tells" a story taking 

place in a non-existent place or time, a story 

whose center of gravity lies in its emotional value. 

His paintings are repositories of memories, of an 

atmosphere, and of emotions that resonate with 

the viewer as he gazes at them. These reflections 

or contemplations of a place invite the viewer to 

return to them repeatedly, compelling him to study 

the fusion of different landscapes that cannot be 

disentangled from one another.

Footnotes

1 As Michel Foucault notes in distinguishing between  

the Other of modern man and the pre-modern Other,  

"An unveiling of the non-conscious is the truth of all  

the sciences of man." See Michel Foucault, The Other  

of Things, Vintage Books, 1970, p.364.

2 W.J.T. Mitchell, "Imperial Landscape," Landscape and 

Power, University of Chicago Press, 1994, p.15.

3 Dror Burstein, text written in conjunction with Farber's 

solo exhibition at Alon Segev Gallery, Tel Aviv, February 

16, 2011.

4 Ibid.

5 Unless otherwise noted, all statements by the artist are 

from conversations with the author in December 2012.

6 Stated in a conversation on the banks of the Yarkon, 

January 16, 2013. 
7 Ibid.

Wald I / 2007, oil on canvas mounted on wood, 80 x 100, Danziger Family Collection 

יער I / 2007, שמן על בד מודבק לעץ, x 100 80, אוסף משפחת דנציגר  
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landscape and vice versa, so that as one observes 

these paintings, one seems to be simultaneously in 

both places. In the "Mauerpark – Berlin" paintings 

(2007–2009(, past and present are intertwined in 

the park built on the site of the former Berlin Wall, 

while alluding to a German past of ghettos and 

camps. The gaze in these paintings simultaneously 

make do with what is visible to the eye – the gaze 

from the exterior inwards (as Farber puts it, "you 

are merely an eye"(, while alluding to the gaze from 

the inside out, which sees the world through the 

prisms of memory and the imagination. "These are 

not my own private memories, yet they are part 

of my existence, a part of collective memory. The 

theme is this internal encounter between cultures." 

Farber's painting does not attempt to confront the 

German Spree and the Israeli Yarkon with one 

another. Rather, it merges the artist's "story" about 

the landscape he grew up in and its imprint on his 

subjective experience with the story of his parents' 

immigration to Israel – a process that involved 

feelings of love, pain, and a longing for other 

landscapes. 

Eldar Farber defines himself as a painter of places. 

He dwells in these places at length and documents 

them, yet they are not the sites of specific events 

in German or Jewish history. In this sense, he 

is a kind of "mental historian" concerned with 

the sensations and feelings provoked by a given 

place, and the nostalgia that imbues each one of 

his compositions takes on the form of yearning. 

Farber is a painter of emotions. His a-temporal 

compositions capture a spirit or quality that 

does not represent a stable entity, but rather an 

unfolding process or event. 

Farber, who lives and works between Tel Aviv 

and Berlin, paints chronicles of landscapes, while 

studying their specific conditions of visibility. He 

paints certain landscapes dozens of times, yet 

each time the landscape surprises him anew. The 

air is clear in some instances and misty in others, 

sooty on some days and crisp at other moments, 

especially after the rain. Gazing into the tangle of 

vegetation is a moving experience: as one observes 

it, it becomes brighter, cleaner, clearer and more 

legible. Working outdoors one afternoon on the 

painting Yarkon (2013( [see p. 32], while taking 

his time to study the changes in the landscape 

following a storm, he remarks: "Nature has renewed 

itself. Much has changed over the past week. The 

cold air has perforated the leaves, so that you can 

now see the sun shining through them."6 Farber 

shifts his point of view, and the perspective is 

transformed. "These paintings belong to more than 

one period," he continues. "They do not capture a 

single moment. My concern is not with realism per 

se. I engage with realism in the simplest, most basic 

and direct sense of this word. On an objective level, 

a landscape is the most abstract thing there is. 

We want to subject it to our way of conceiving the 

world, but a landscape cannot be associated with 

a specific date. It is defined by two elements – the 

painterly plane and the creation of a distinct space; 

distance influences the painting of a place. Space 

is that 'something' between things rather than the 

things themselves. It is determined by different 

types of perspectives and by the atmosphere. I use 

objects in order to create a space."7

Gazing at the German landscape [see Tempelhof 

(2010(, p. 43], Farber detects echoes of black-

even threatening – something that connects the self 

to the "unconscious" and to the "other," something 

by means of which modern man searches for his 

truth.1 

In many of Farber's paintings, the reflection of 

nature in the water may be seen as a reflection of 

reality in the observer's subjective consciousness. 

In this context, a detailed study of nature is also a 

study of the nature of the viewer and of the artwork. 

In eighteenth-century terms, landscape painting 

may be described as mediating between culture and 

nature, or between man and nature. At the same 

time, a landscape is a medium for communication 

between people. Moreover, as W.J.T. Mitchell writes 

in Landscape and Power, it is also a means of 

communication between the human and the non-

human. According to Mitchell, landscape painting  

is not merely a mirror held up  

to nature; it is also a trace or an iconic sign of 

nature within nature itself, " as if nature were 

imprinting and encoding its essential structures 

on our perceptual apparatus. The reason that we 

ascribe special value to landscape paintings that 

contain reflections in water is thus that reflections 

present 'nature' as it represents itself, while 

capturing an identity suspended between the 'real' 

and the 'imaginary' that affirms the validity of our 

images."2 

Eldar Farber paints the Yarkon Stream almost 

obsessively, in an attempt to crack the code of 

Israeli existence. He paints outdoors, from direct 

observation, while transmitting the impression of 

a distant place that is greener and lusher than 

the environment we are familiar with. Farber's 

landscapes of the Yarkon offer an alternative to 

accepted notions of the "blinding" Israeli light.  

He suggests a new way of looking at the landscape 

through the prism of traditional painting, while 

capturing the quality of the city's humid, polluted 

air, which blurs our sensory impressions.

"There is no doubt," as Dror Burstein writes, "that 

in the small yet important arena of Israeli figurative 

painting, Farber's art occupies a unique place […]

his painterly language does not rely on the virtuosic 

skills associated with mimesis […] rather, Farber 

enriches the act of visual observation by relying on 

emotions, impressions, and memories."3 Farber's 

2008 solo exhibition at Alon Segev Gallery in Tel 

Aviv centered on his concern with the tension 

between what is visible to the eye – pastoral 

German landscapes – and between their decidedly 

un-pastoral historical and personal resonances. 

Paintings such as Mauerpark and Tiergarten,  

which were painted in Berlin in 2007–2009, 

constitute a "unique instance in which landscape 

painting (which is concerned by its very definition 

with the present( engages with the residues of the 

past and of memory, as well as with the residues of 

oblivion. The point of departure for that exhibition 

was close to the one underlying his landscapes of 

Tel Aviv. Nevertheless, numerous allusions in the 

paintings themselves reveal that what led the artist 

to embark on this journey abroad was something 

that cannot be painted, simply because it is not 

visible to the eye."4 

"I was born here but I am also a foreigner 

here," says Eldar Farber. "It's about one subject 

intermingling with another – the Yarkon and a 

German landscape."5 Farber paints the landscape  

of the Yarkon within that of the Tiergarten 
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The Yarkon Stream in Tel Aviv was once thought  

of as an uncultivated natural expanse, a no-man's-

land comparable at the very least to the Jordan 

River, if not to the Mississippi, while the city's 

mayors referred to its northern bank – which today 

separates the city center from its periphery – as the 

area "beyond the Yarkon." In the Bible, the Yarkon 

is mentioned as the natural borderline between 

the territory settled by the Tribe of Ephraim and 

that settled by half the Tribe of Menashe. The land 

settled by the Tribe of Dan, meanwhile, is described 

as delimited to the north-west by "Jehud, and 

Beneberak, and Gathrimmon, and Mejarkon, and 

Rakkon, with the border before Japho" (Joshua 

19:45-46(. 

Local artists began painting the Yarkon in the early 

twentieth century. For more than one hundred 

years, they have been depicting it in compositions 

that may, in a sense, be distilled into a single 

panoramic image extending from the Seven Mills 

to the Yarkon's estuary, which flows into the 

Mediterranean Sea. This is a pastoral, Romantic, 

meditative image that is simultaneously also urban, 

poignant, and disillusioned; a sort of "summary" 

of all the gazes directed at the stream and at the 

surrounding natural landscape. 

In the past, the observation of landscape painting 

was viewed as an experience parallel to the 

unmediated observation of the landscape itself.  

The pleasure gleaned from the landscape was 

usually attributed to its beauty and power as well 

as to its "picturesque," "sublime," or "pastoral" 

qualities – terms that regularly appeared in 

discussions of landscape aesthetics. In recent 

decades, meanwhile, landscape painting has also 

come to be read as a visual expression of cultural, 

political, and economic practices. 

The gaze of the Jewish artists who came to the 

country in the 1920s, after having long dreamt of 

the land of Israel, was above all an ethnographic 

gaze. They set out to study the land, to acquaint 

themselves with it, and to transmit their 

experiences in paint. From the vantage point of 

the present, their landscapes may be read as 

expressions of their attempts to consolidate a local 

identity. Generally speaking, these artists treated 

the Yarkon as a "pretext" for landscape painting. 

Consequently, the paintings of the Yarkon created 

between the 1920s and the 1960s bespeak a 

dialectic between the treatment of the landscape 

as a representation of the artist's own identity (this 

approach, which may be termed "The Landscape 

and I," is characteristic of Reuven Rubin, Sionah 

Tagger, and Avraham Naton(, and between its 

abstract, modernist treatment (for instance, in the 

works of Yehezkel Streichman, Yochanan Simon, 

and Raffi Lavie).

Eldar Farber has been painting this landscape for 

over ten years. Most of his compositions capture 

the eastern part of the Yarkon, while intentionally 

avoiding pastoral or over-idealized representations 

of the landscape. They are dominated by shades 

of green and characterized by roughly applied 

paint.  Farber selects fragments of reality and 

then effaces certain elements, while "correcting" 

and blurring others, without entirely doing away 

with them. Farber's painting liberates itself 

from landscape painting's obvious reliance on 

naturalism, while serving as a metaphor for 

something wild, secret, mysterious and sometimes 

Eldar Farber: Transitory Landscapes

Varda Steinlauf

Weissensee I / 2007, oil on canvas mounted on wood, 24 x 20, private collection 

ווייזנזי I / 2007, שמן על בד מודבק לעץ, x 20 24, אוסף פרטי  
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Eldar Farber is one of the two recipients of the 2012 Haim Shiff Prize for Figurative-Realist Art. Farber's 

work captures the experience of a sustained, in-depth process of observation. His paintings are faithful 

to reality, yet intentionally avoid pastoral or idyllic depictions. Farber scrutinizes the landscape, excerpts 

fragments of it, and then blurs them. He dismantles the landscape into abstract components and 

subsequently reconstructs it in a process of investigation, experimentation, and reflection.
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Steinlauf.
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Swamp Himmelpfort / 2011, oil on canvas mounted on wood, 31x 40

  31x40 ,2011, שמן על בד מודבק לעץ / Swamp Himmelpfort
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