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הי! הידעת שהאמנות אינה קיימת...
אוסף סילביו פרלשטיין: מדאדא ועד היום במוזיאון תל אביב לאמנות

מוזיאון תל אביב לאמנות מציג, לראשונה בישראל, את אוסף סילביו 
והעכשווית  המודרנית  האמנות  מאוספי  כאחד  הידוע  פרלשטיין, 
הטובים בעולם. זהו אוסף אנציקלופדי ורבגוני, המתחקה אחר תנועות 
כולל  הוא  העשרים.  המאה  של  והניסיוניות  האוונגרדיות  האמנות 
ייצוג מרשים של עבודות קנוניות במגוון סגנונות: דאדא וסוריאליזם, 
אמנות מופשטת וקונצפטואלית, מינימליזם, פופ ארט, ארטה פוברה, 
נדירה באיכותה  ועוד. בנוסף, יש בו חטיבת צילום  אמנות עכשווית 
מהיצירות  רבות  אוסף.  בתוך  אוסף  בה  לראות  שניתן  ובהיקפה, 
מייצגות של אמנות המאה  איקוניות  היו לעבודות  הכלולות באוסף 

העשרים. 

לאחר  ברזיל,  ז'ניירו,  דה  בריו  וגדל  בבלגיה  נולד  פרלשטיין  סילביו 
בתום  לשלטון.  הנאצים  עליית  עם  מאירופה  נמלטה  שמשפחתו 
שנים,  לכמה  לאנטוורפן  המשפחה  שבה  השנייה  העולם  מלחמת 
ומאז נודד פרלשטיין בין יבשות בעקבות עסקיו ותשוקתו לאמנות. 
מסעות אלו זימנו לו היכרות אישית עם רבים מהאמנים שיצירותיהם 
המשורר-האמן  ואת  מגריט  רנה  את  הכיר  בבלגיה  באוסף.  נכללות 
נאומן  ברוס  אקונצ'י,  ויטו  את  פגש  בניו-יורק  ברודטהרס;  מרסל 
ודונלד ג'אד; בפריז – את ניקי דה סנט פאל ואחרים. בשנות השבעים 
הגיע פרלשטיין במיוחד לתל אביב על מנת לפגוש את מרסל ינקו, 
ממייסדי הדאדא. בעקבות מפגש זה ניתן לראות בכניסה לתערוכה 
וולטר.  ינקו בתקופת קברט  נדיר שיצר  במוזיאון תל אביב אובייקט 
במקרה  התקיים  חיים,  לחברות  שהוביל  במיוחד,  משמעותי  מפגש 
מאן  של  תערוכתו  את  לראות  נסע  כשפרלשטיין   ,1969 של  בקיץ 
לא  יום  ובאותו  הגורל,  רצה  בצרפת.  סן-פול-דה-ואנס  בעיירה  ריי 
היה בגלריה איש מלבד האמן עצמו. המפגש הוליד רגע נהדר של 
חיבור, שבעקבותיו היה מאן ריי לחבר אישי ולמנטור של פרלשטיין. 
כך ניתן לראות בתערוכה ציורי שמן של מאן ריי, המוצגים בישראל 

לראשונה, לצד אובייקטים שיצר המזוהים עם תנועת הדאדא.  
כשנשאל פרלשטיין על אופן האיסוף שלו, השיב: 

"מאז שנות השישים של המאה העשרים אני נע בין אירופה וארצות-
הברית, ומעולם לא הצבתי לאוסף גבולות וסייגים. הצילום של שנות 
והאמנות  המינימליזם  כמו  בדיוק  אותי  ריתק  והשלושים  העשרים 
התלהבות  באותה  וסוריאליזם  דאדא  אוסף  ואני  הקונצפטואלית, 
ולא  מוזרות  לעבודות  נמשך  אני  עכשווית.  אמנות  כמו  ועניין 
מדברות  הומור  עם  עבודות  גם  אותי.  שמאתגרות  קונפורמיסטיות, 

אליי. בברזיל יש לזה מילה: Esquisito. תטעו אם תחשבו שהמילה 
מתייחסת לאפיון אנין או ענוג; הכוונה היא דווקא למה שהוא מוזר, 
או  הומור  תחושת  'טוויסט',  איזה  שיהיה  צריך  בלתי-צפוי.  או  ביזרי 
לעג, משהו שמאתגר את הציפיות שלנו, שמנער את ההנחות שלנו 

באשר למה שהאמנות צריכה או יכולה להיות". 
כותרת התערוכה – הי! הידעת שהאמנות אינה קיימת... – לקוחה מתוך 
יריעת הבד  הטקסט בעבודתו של האמן הצרפתי בן, המתנוסס על 
האדומה שמקבלת את פני הנכנסים למוזיאון. המילים מגלמות את 
רוח האוסף, שכן אם האמנות אינה קיימת, משתמע שכל אחד יכול 
מהפרשנות  הצופה  את  משחררת  זו  אמירה  בעצמו.  אותה  להמציא 
של "בעלי הידע" ומאפשרת לחוות את היצירות באופן בלתי אמצעי. 
נעוץ  בדיוק  בכך  תרגיל מחשבתי.  לצופה  מציעה  גם  היא  בעת,  בה 
"תולדות  עם  בקריצה  פלירטוט  התערוכה:  ושל  האוסף  של  כוחם 

האמנות", שהוא משעשע וכבד-ראש בעת ובעונה אחת.
האמנים שיצירותיהן מוצגות בתערוכה: 

מרט  אוואנס,  ווקר  אגם,  יעקב  אבוט,  ברניס  אאוטרברידג',  פול 
אופנהיים, יוזף אלברס, נוש אלואר, פול אלואר, מנואל אלוורס בראבו, 
פול  ארנסט,  מקס  ארמאן,  ארבוס,  דיאן  אקונצ'י,  ויטו  אנדרה,  קרל 
בורי, דניאל בורן, אלן ביזוס, ברנד והילה בכר, ארווין בלומנפלד, הנס 
בלמר, בן, ז'אן-מישל בסקייה, מרסל ברודטהרס, אנדרה ברטון, ביל 
ברנדט, קונסטנטין ברנקוזי, מרגרט ברק-ווייט, דונלד ג'אד, סלבדור 
ולנטין הוגו,  רובר דואנו, מרסל דושאן, בראצה דימיטרייביץ,  דאלי, 
האנה הוך, ג'ני הולצר, דוויין הנסון, לורנס וינר, אדוארד וסטון, אנדי 
וורהול, איב טאנגי, טאקיס, טונגה, ז'אן טינגלי, מרסל ינקו, סול לוויט, 
רוי ליכטנשטיין, סיגלית לנדאו, דורה מאר, ברייס מארדן, רנה מגריט, 
מנגולד,  רוברט  מוריס,  רוברט  מונקאצ'י,  מרטין  מוהולי-נאג',  לסלו 
אל"ת מסנס, אגנס מרטין, מרסל מריֵאן, מריו מרץ, ברוס נאומן, טינו 
סגל, סזאר, אדוארד סטייכן, פול סטרנד, פרד סנדבק, לוצ'יו פונטנה, 
פן,  אירווינג  פלאבין,  דן  פיקאביה,  פרנסיס  פיסטולטו,  מיכלאנג'לו 
סילביו פרלשטיין, פול ציטרון, אנדרה קאדר, קלוד קאהון, אלכסנדר 
קאלדר, אימוג'ן קאנינגהם, און קווארה, ג'וזף קורנל, מאוריציו קטלאן, 
איב קליין, וסילי קנדינסקי, וויליאם קק, ברברה קרוגר, אנדרה קרטס, 
קווין קרטר, אדוארד רושה, ז'ורז' ריבמון-דסנייה, אד ריינהרדט, קורט 

שוויטרס, רודולף שטינגל, לו שפר-ברקנקאמפ

 אוצר אורח: דויד רוזנברג
אוצרת אחראית מטעם המוזיאון: נועה רוזנברג
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The Tel Aviv Museum of Art presents artworks from the collection 
of Sylvio Perlstein, considered one of the best collections of 
modern and contemporary art in the world. This is the first time 
the works are being shown in Israel. Perlstein’s encyclopedic, 
multifarious collection follows the avant-garde and experimental 
art movements of the 20th century. It includes an impressive 
amount of canonic works in various styles: Dada and surrealism, 
abstract and conceptual art, minimalism, pop art, arte povera and 
contemporary art. In addition, it includes a body of photographic 
works rare in its quality and scope, which forms something of 
a collection within the collection. Many of the artworks in the 
collection have become iconic representations of 20th century art.
Sylvio Perlstein was born in Belgium and raised in Rio de Janeiro, 
Brazil, to where his family fled with the rise of Nazism. In the 
wake of the war the family returned to Antwerp for several years. 
Since then Perlstein has been dividing his time between the 
continents following both his business interests and his passion 
for art. These trips offered him the opportunity to meet many of 
the artists whose works form the collection. In Belgium he met 
René Magritte and the poet-artist Marcel Broodthaers; in New 
York – Vito Acconci, Bruce Nauman and Donald Judd; in Paris 
– Niki de Saint Phalle, and many others. In the 1970s Perlstein 
traveled to Tel Aviv specially to meet Marcel Janco, among the 
founders of Dada. This meeting now allows exhibition visitors 
to see a rare object created by Janco during the Cabaret Voltaire 
period. A meeting of extraordinary significance which led to a 
lifelong friendship happened by chance in the summer of 1969, 
when Perlstein traveled to see Man Ray’s exhibition in the French 
town of Saint-Paul de Vence. As fate would have it, on that day 
there was no one at the gallery except the artist himself. This 
serendipity led to a deep connection between the two men, 
with Man Ray becoming Perlstein’s friend and mentor. Thus the 
exhibition includes oil paintings by Man Ray, on display in Israel 
for the very first time, along with objects he created during his 
involvement with the Dada movement. 
Asked about his collecting method, Perlstein has said: “Since 
the 1960s I have been traveling between Europe and the US. I 
have never set boundaries or conditions for the collection. I 
find photography from the 1920s and 30s just as fascinating as 
minimalism and conceptual art, and I collect Dada and surrealist 
art with the same enthusiasm and curiosity as contemporary art. 
I particularly like strange, nonconformist works, which challenge 
me. I am also attracted to works with humor. In Brazil there is 

The Sylvio Perlstein Collection: From Dada to Now at Tel Aviv Museum of Art 

HEY! DID YOU KNOW THAT ART DOES NOT EXIST... 

a word for this: Esquisito. You would be mistaken to think this 
has to do with some kind of exquisite character; rather, it means 
something strange, bizarre, unexpected. There needs to be a twist, 
some sense of humor or derision, something that challenges your 
expectations, that shakes your certainties about what art should 
or could be.”
The exhibition’s title – HEY! DID YOU KNOW THAT ART DOES 
NOT EXIST… – comes from the text in the work of the French 
artist Ben, which appears on the red sheet of fabric welcoming 
visitors entering the museum. The words embody the spirit of 
the collection, because if art does not exist, it means that anyone 
and everyone can invent it for themselves. This pronouncement 
releases viewers from dependence on some “expert” interpretation 
and allows them to experience the works directly. At the same 
time, it offers viewers food for thought. This is where the power 
of both the collection and the exhibition lies: a flirtatious wink at 
“art history” that is at once amusing and serious.
The artists whose works are included in the exhibition are:
Berenice Abbott, Vito Acconci, Yaacov Agam, Josef Albers, Manuel 
Álvarez Bravo, Carl Andre, Diane Arbus, Arman, Jean-Michel 
Basquiat, Bernd and Hilla Becher, Hans Bellmer, Ben, Alain Bizos, 
Erwin Blumenfeld, Margaret Bourke-White, Constantin Brâncui, 
Bill Brandt, André Breton, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, 
Pol Bury, Andre Cadere, Claude Cahun, Alexander Calder, Kevin 
Carter, Maurizion Cattelan, César, Paul Citroen, Joseph Cornell, 
Imogen Cunningham, Salvador Dalí, Niki de Saint Phalle, Braco 
Dimitrijevi, Robert Doisneau, Marcel Duchamp, Nusch Éluard, 
Paul Éluard Walker Evans, Max Ernst, Dan Flavin, Lucio Fontana, 
Duane Hanson, Keith Haring, Hannah Höch, Jenny Holzer, 
Valentine Hugo, Marcel Janco, Donald Judd, On Kawara, Wassily 
Kandinsky, William Keck, André Kertész, Yves Klein, Barbara 
Kruger, Sigalit Landau, Sol LeWitt, Roy Lichtenstein, Dora Maar, 
René Magritte, Marcel Marën, Robert Mangold, Brice Marden, 
Agnes Martin, Mario Merz, E. L. T. Mesens, László Moholy-
Nagy, Robert Morris, Martin Munkácsi, Bruce Nauman, Méret 
Oppenheim, Paul Outerbridge,  Irving Penn, Sylvio Perlstein, 
Francis Picabia, Michelangelo Pistoletto, Man Ray, Ad Reinhardt, 
Georges Ribemont-Dessaignes, Edward Ruscha, Fred Sandback, 
Lou Scheper-Berkenkamp, Kurt Schwitters, Tino Sehgal, Edward 
Steichen, Rudolf Stingel, Yves Tanguy, Takis, Jean Tinguely, Cy 
Twombly, Tunga, Andy Warhol, Lawrence Weiner, Edward 
Weston 

Guest curator: David Rosenberg
Tel Aviv Museum curator: Noa Rosenberg


