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בצלמי  מהחשובות  בירמן,  לֵאֶנה  בישראל  ראשונה  יחיד  תערוכת 
האוונגרד של המאה העשרים. התערוכה במוזיאון תל אביב לאמנות 
פורשת את עבודתה הייחודית עם למעלה ממאה הדפסות מקוריות 
של תצלומיה, בהן עבודות מהאוסף של משפחת האמנית, הנחשפות 

לראשונה בפני הציבור הרחב.
שפעלה  יהודייה  אוטודידקטית  צלמת   ,)1933–1898( בירמן  ֵאֶנה 
בגרמניה בשנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת, השתמשה 
במצלמתה כאמצעי לביטוי אמנותי מודרני ואוונגרדי מאמצע שנות 
לדמות  נחשבת  היא  כיום  ואילך.  העשרים  המאה  של  העשרים 
מרכזית של ״הצילום החדש״ – סגנון צילום שהיה חלק מזרם האמנות 
״האובייקטיביות החדשה״, שהתפתח בגרמניה בשנות העשרים של 
התאפיינה  זו  מגמה  לאקספרסיוניזם.  כתגובת־נגד  העשרים  המאה 
התופעות  בעולם  ובהתמקדות  במציאות  סנטימנטלי  לא  בעיסוק 
יותר  האידיאליסטיות  או  הרומנטיות  לנטיות  בניגוד  האובייקטיבי, 

של האקספרסיוניזם. 

ואף שלא פעלה  רק שנים ספורות,  נמשכה  אף שפעילותה כצלמת 
נטולת  והייתה  אמנות  במרכזי  או  אוונגרדיות  קבוצות  במסגרת 
להכרה  בירמן  של  יצירתה  זכתה  פורמלית,  אמנותית  הכשרה 
תערוכות  בכל  תצלומיה  הוצגו  ואילך  מ־1929  בחייה.  עוד  נרחבת 
ופורסמו במגזינים  ומחוצה לה,  הצילום המודרני הגדולות בגרמניה 
לציבור  ונחשפו  שבו  עבודותיה  ולצילום.  לאמנות  בינלאומיים 
ב־1987, בתערוכה מקיפה במוזיאון פולקוואנג, אסן, ומאז הן מוצגות 
במוזיאונים ברחבי העולם. דווקא בישראל, שבה חיים צאצאיה, היא 
אינה מוכרת ויצירותיה טרם הוצגו לקהל הרחב. התערוכה במוזיאון 
תל אביב לאמנות, אנה בירמן: תקריב, היא התערוכה הראשונה שלה 

המוצגת בארץ. 

בגיל  אמידה.  יהודית  למשפחה  שבגרמניה  גוך  בעיר  נולדה  בירמן 
לבני  ֵגָרה.  בעיר  עמו  לגור  ועברה  בירמן  יוזף  להרברט  נישאה   22
החלה  היוולדם  לאחר  )גרט(.  וגרשון  הלגה  ילדים:  שני  נולדו  הזוג 
הקרובה,  סביבתה  ואת  ילדיה  את  בעיקר  כתחביב,  לצלם  בירמן 
של  המרכזיות  מהאמניות  כאחת  שהתבססה  עד  בכך  והמשיכה 
בפרטים,  התמקדות  ניכרים  בתצלומיה  בגרמניה.  החדש"  "הצילום 
זוויות צילום דינמיות, משחקי אור וצל חדים, קומפוזיציות מופשטות 
אף  אך  ייחודיות.  ופיתוח  צילום  וטכניקות  וקונסטרוקטיביסטיות, 
שהתבוננה במציאות מנקודות מבט חדשות ובלתי צפויות, היא תמיד 
נאחזה במציאות חייה הקרובה – המטבח, חדר העבודה, הגינה וכדומה. 
המצלמה של בירמן מקרבת דברים זרים והופכת אותם לאינטימיים, 
בעודה מרחיקה דברים מוכרים והופכת אותם למופשטים ומשונים. 
של  תחושה  ליצירת  אותה  משמש  הקיצוני  התקריב  אחד,  מצד 

אינטימיות עם המצולם, כגון בתצלומי הילדים; מצד שני, הוא יוצר 
הפשטה והזרה של עצמים יומיומיים. גם כשהאיום על חיי היהודים 
בירמן  של  תצלומיה  המשיכו  ויותר,  יותר  מוחשי  נעשה  במדינתה 
להתמקד בסביבתה הקרובה ולא עסקו כלל בסוגיות הקריטיות של 

העולם שמחוץ לכותלי הבית.
 ,34 בגיל  מותה ממחלה  נקטעה עם  בירמן  הקריירה המבטיחה של 
ב-14 בינואר 1933, כשבועיים לפני מינויו של היטלר לקנצלר גרמניה 
הספיקה  היא  אך  משטרו.  בידי  היהודים  רדיפת  החלה  ובטרם 
להעמיד גוף יצירה מגוון וגדול, הכולל קרוב ל-3,400 תצלומים. מרבית 
ההדפסות והתשלילים שלה אבדו לאחר שהוחרמו בידי הוורמאכט 
בעת שהיו בדרכן לישראל עם מטען המשפחה לאחר מותה. בעקבות 
פגעי  השלושים,  בשנות  מגרמניה  המשפחה  של  הכפויה  ההגירה 
במזרח-גרמניה,  הקומוניסטי  המשטר  שנות  מכן  ולאחר  השואה 
שרדו רק כארבע-מאות הדפסות מקוריות של האמנית – והתערוכה 

הנוכחית מקבצת רבות מהן.
התערוכה במוזיאון תל אביב לאמנות מבוססת על התערוכה הנרחבת 
סימונה  ד"ר  שאצרה   )2019( הדברים"  עם  אינטימיות  בירמן:  "אנה 
פרסטר מתוך אוסף קרן אן ויורגן וילדה באוסף הציורים הממלכתי 
מתוך  בירמן  של  עבודות  כוללת  היא  כן,  כמו  מינכן.  בוואריה,  של 
אוסף התצלומים של פינקותק דר מודרן, מינכן, ומוזיאון פולקוואנג, 
אסן, גרמניה. בנוסף, מוצגות לראשונה עבודות של האמנית מאוסף 
המשפחה, לצד חומרים ארכיוניים מרתקים, בהם תצלומים מהאלבום 

המשפחתי הפרטי, כתבות מעיתונים ועוד. 
בוואריה,  לדברי ברנהרד מאץ, מנכ״ל אוסף הציורים הממלכתי של 
להיות  זוכה  הזו  "אנחנו שמחים מאוד שהתערוכה המרתקת  מינכן, 
עבור  והרחבתה  פיתוחה  תוך  והפעם  בתל-אביב,  בשלישית  מוצגת 
קהל בינלאומי. זכינו בשיתוף פעולה אידיאלי עם מוזיאון תל אביב 

לאמנות הנפלא". 
לדברי טניה כהן-עוזיאלי, מנכ"לית מוזיאון תל אביב לאמנות, "אנחנו 
זרקור לעבר צלמת מעוררת השראה, שהקדימה את  גאים להפנות 
את  מחדש  ולנסח  באמנות  לעסוק  לנשים  דרך  ופרצה  העזה  זמנה, 
כולו  כמעט  היה  הקצרים  חייה  שבתקופת  תחום  המודרני,  הצילום 
גברי. התערוכה חושפת לראשונה בפני הקהל בישראל גוף עבודות 
מרתק של אמנית יהודייה פורצת דרך, שההיסטוריה שלה מתמזגת 
בינלאומי  פעולה  בזכות שיתוף  בארץ  מוצגת  היא  ההווה שלנו.  עם 
מיוחד של מוזיאון תל אביב לאמנות עם קרן אן ויורגן וילדה מאוסף 

הציורים הממלכתי של בוואריה, מינכן".
הספרים  הוצאת  עם  בשיתוף  מקיף  בקטלוג  מלווה  התערוכה 
קטלוגים  פרסמה  זו  הוצאה   .Scheidegger & Spiess השוויצרית 
נוספים של תערוכות האמנית בעולם, בהם המונוגרפיה אנה בירמן: 

תצלומים )2020(, שליוותה את התערוכה במינכן ובאסן.

אוצרת: רז סמירה

תקריב
אנה בירמן במוזיאון תל אביב לאמנות
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This is the first solo exhibition in Israel of Aenne Biermann, one of 
the foremost avant-garde photographers of the twentieth century. 
The show at Tel Aviv Museum of Art presents this artist’s unique 
output with over one hundred of her original prints, including 
works from the family collection on public view for the first time.
Aenne Biermann (1898–1933), a self-taught German Jewish 
photographer, used her camera as a means of modern, avant-
garde artistic expression from the mid-1920s onward. She is 
known today as one of the most important representatives of 
Neue Fotografie (New Photography), part of the Neue Sachlichkeit 
(New Objectivity) movement in German art that arose during the 
1920s as a reaction against Expressionism. This artistic trend was 
characterized by unsentimental preoccupation with reality and 
focus on the world of objective phenomena, in contrast to the 
more romantic or idealistic tendencies of expressionism.
Although her work as a photographer lasted only a few short 
years, and she was not part of any avant-garde group or cultural 
hub and lacked any formal artistic training, Biermann’s work 
won widespread recognition in her own lifetime. From 1929 
onward her works featured in all the major modern photography 
exhibitions in Germany and beyond, as well as in international 
art and photography magazines. Since their re-introduction to 
the public in 1987, in a comprehensive exhibition at the Folkwang 
Museum, Essen, Biermann’s photographs have once again won 
considerable acclaim, and are now on display in museums around 
the world. Her exhibition at the Tel Aviv Museum of Art, Aenne 
Biermann: Up Close and Personal, is her first show in Israel.
Biermann was born to a wealthy Jewish family in the German city 
of Goch. At the age of 22 she married Herbert Joseph Biermann 
and moved with him to the town of Gera. The couple had two 
children: Helga and Gerd (Gershon). After they were born, 
Biermann developed her photography hobby, mostly taking 
pictures of her children and close environment, and continued to 
do so until she gained professional recognition as one of the key 
artists of New Photography in Germany. Her images show the 
typical stylistic features of this artistic trend, such as tight framing, 
dynamic camera perspectives, strong contrasts, constructive 
and abstracting compositions, as well as unique photographic 
and development techniques. However, although she observed 
reality from novel and unexpected vantage points, her subjects 
always remained close to home – the kitchen, study, garden and 
so forth. Biermann’s camera brings us closer to unfamiliar objects 
and renders them intimate, while also defamiliarizing familiar 
items and making them abstract and strange. On the one hand, 
the extreme close-up helped her convey a sense of closeness 
and intimacy with the photographed subject (her children, for 
example); on the other, it rendered everyday objects abstract and 
alien. Despite the threat to the lives of Jews in her country looming 
ever larger, Biermann’s photographs continued to focus on her 
domestic environment, and did not grapple with the problems and 
crises of the outside world.

Aenne Biermann at Tel Aviv Museum of Art

Up Close and Personal

Biermann’s promising career was cut short by her death from a 
serious illness at the age of 34, on January 14, 1933, about two 
weeks before Hitler was appointed German chancellor and the 
start of the persecution of the Jews by his regime. Nonetheless, 
she managed to put together a large and diverse body of work, 
which included more than 3,400 images. Most of the prints she 
produced and her negatives were lost after being confiscated by 
the Wehrmacht, along with the rest of the family’s belongings, on 
their way to Palestine after her death. Due to the family’s forced 
exile from Germany in the 1930s, the devastation of the Holocaust 
and, later, the years of communist control in East Germany, only 
about four hundred original prints by the artist have survived. This 
exhibition features a large number of these works.
The exhibition at the Tel Aviv Museum of Art is based on an 
extensive exhibition presented in 2019 at the Pinakothek der 
Moderne, Munich – Aenne Biermann: Intimacy with Things, 
curated by Simone Fürster from the holdings of works by 
Biermann in the Ann and Jürgen Wilde Foundation at the 
Bayerische Staatsgemüldesammlungen, München. It was 
expanded with additional works from the Photography Collection 
of the Folkwang Museum, Essen, its second venue. In addition, it 
features works from the collection of the artist’s family, on public 
view for the first time, alongside fascinating archival materials, 
such as photos from the private family album and press articles.
Bernhard Maaz, the Director General of the Bayerische 
Staatsgemüldesammlungen, says: “It’s a great pleasure that this 
fascinating exhibition gets a third venue in Tel Aviv, for which the 
concept has been further developed for an international audience.  
And we are glad to have the Tel Aviv Museum of Art as a brilliant 
and ideal partner for this project.” 
Tania Coen-Uzzielli, Director of Tel Aviv Museum of Art, says: 
“We are proud to turn the spotlight on an inspiring photographer 
who was ahead of her time, a woman who engaged in art and 
sought to reformulate modern photography, a field that during her 
short lifetime was almost entirely male dominated. The exhibition 
presents to the public in Israel for the first time a fascinating 
body of work by this groundbreaking Jewish artist, whose history 
merges with our present. It is on view in Israel thanks to a special 
international collaboration between the Tel Aviv Museum of 
Art and the Ann and Jürgen Wilde Foundation, Bavarian State 
Painting Collections, Munich.” 
The exhibition is accompanied by an extensive catalogue, 
published in collaboration with the Swiss publisher Scheidegger 
& Spiess. This publisher had also previously published additional 
catalogues of the artist’s international exhibitions, including 
the comprehensive monograph Aenne Biermann: Photographs 
(2020), which accompanied the exhibition’s previous iterations in 
Munich and Essen.
The exhibition is on view at the Felicja Blumental Gallery, Marc 
Rich and Gabrielle Rich Wing, Main Building, Tel Aviv Museum 
of Art.

Curator: Raz Samira


