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"כי האדם עץ השדה" )דברים כ', י"ט(. פסוק זה המקשר בין תכונות 
העץ לאדם, הביא את חכמי המחשבה לדלות רעיון נפלא.

האדמה,  מעמקי  אל  החודרים  משורשיו  היא  האילן  צמיחת  דרך 
ומהווים עבורו את  יניקה של מים, המחיים את העץ  בבקשם מקור 
לשד הקיום. שורשים אלו אינם נראים לאדם, שכן הם טמונים עמוק 
ששורשיו  הדבר  ברור  פירות,  עמוס  עץ  רואים  אנו  אם  אך  בקרקע, 

איתנים, ומצאו אי שם בחיפושיהם מקור מים.

כן הוא האדם. כל אשר נראה במעשיו החיצוניים, שהם ראויים ונאים, 
מעיד הדבר על שרשים עמוקים ועל תכונות נאות העוברות מאב לבן. 
כמובן שאין ערוך לאותה עבודה עצמית הנעשית על ידי האדם, אבל 
תכונות וכוחות נפשיים מקורם בדורות עברו. הניסיונות בהם נתנסה 
אברהם אבינו ועמד בהם, נקבעו והשרישו בלב האומה את הכוחות 

והיכולות העצומות שהפיק אברהם אבינו מעצמו.

יהודה רובן

ענבר פיאנקו
"העץ מופיע כדימוי וכסמל בשירים, סיפורים ובמקרא. 

"עץ הדעת" המסמל את החוכמה והידע בסיפור בראשית, "כי האדם 
עץ השדה", "העץ הנדיב" ועוד. "

במשך ההיסטוריה רבים האמנים שהתייחסו לעץ ולעצים ביצירותיהם 
בסגנונות ובטכניקות שונות  כנושא חוזר או מרכזי ביצירותיהם כול 

אחד בדרכו.
פיאנקו אמנית מגוונת ונמנת עם קבוצה זו והיא התמודדה עם הרבה 
בשימוש  מעניינת  בדרך  לרקע  וגם  לעץ  גם  רחבה  וראייה  הבטים 

בצבעים בפרספקיטה ובקומבוזציה ..
התייחסות מעניינת בחלק מהעבודות לאין סוף של גובה העצים אשר 
מצביע על כוחה האין סופית של היצירה האנושית מצד אחד ומצד 
שני על השורשים החזקים אשר משקפים את הלך רוחה ורחשי לבה 

של פיאנקו והקשר ההדוק עם הטבע ואמא אדמה .
העמידה האיתנה של העצים מול מזג האוויר המשתנה אשר מקביל 
כול הלחץ  ועם  ביטחונית  יציב  לא  באיזור  יומית  היום  להתמודדות 

וחוסר השקט נשמעת אמירה מאוד חזקה אנחנו כאן ונשאר כאן.

" על האדם – העץ – לזכור תמיד את הזולת. להעניק, לתת את המיטב. 
למעגל  תתן  אל  לאילנות.  מחר  יהפכו  היום,  מעניק  שאתה  הפירות 

הזה להפסק"
מתוך תורתו של הרבי מליבאוויטש זי"ע

רמי עזאם: מנהל אמנותי

Inbar pianko
“For the tree of the field is man's life” (Deuteronomy 20:19) This 
verse, assigning to man the qualities of a tree, has led thinkers to 
a wonderful idea.

The growth of a tree is from its roots penetrating the depths of 
the earth, seeking that water source that will grant it life, its life 
force. These roots are not visible to man, they are buried deep in 
the ground, but if we see a tree bearing fruit, clearly it is deeply 
rooted, and has found its water source.

So is man. All that appears to others in his outward actions, if 
they are worthy and appropriate, is a testament to deep roots and 
qualities that pass from father to son. Man’s own inner growth is 
invaluable, of course, but mental attributes and powers originate 
from generations past. The trials and tribulations of Abraham 
have rooted in the heart of the whole nation the great powers 
and abilities that Abraham found in himself.

Yehuda Ruben

"The tree appears as an image and a symbol in poems and stories, 
as well as in the Bible. 

The Tree of Knowledge in Genesis symbolizes wisdom; and let 
us not forget ‘For the tree of the field is man's life’ and The Giving 
Tree.

Throughout history, many artists used trees as a recurring motif or 
central theme in their respective works, each in his own different 
style and technique.
Pianko is a diverse and dynamic artist within this group, dealing 
with many aspects and granting us a  broad view of both tree and 
background, in her own intriguing way and with the use of color, 
perspective, composition.
Some of her works allude on the one hand to the infinite height 
of the trees, a metaphor for the infinite power of human creation, 
and on the other to those strong roots that reflect Pianco's mood 
and feelings and the close relationship with Nature and Mother 
Earth.
The steadfastness of trees in the face of changing weather seems 
to mimic day-to-day life in this volatile and unstable region of 
ours, yet with all the pressure and disquiet it seems like a very 
strong statement.

"Man - and tree - must always remember others. Give and bestow 
as best as you can. The fruits you are giving today will be trees 
tomorrow. Do not let this cycle stop.”
From the teachings of the Lubavitcher Rebbe

Rami azzam, art director
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