דיתה רוזנצוייג לירון
״כל חיי אני מציירת ציור אחד״  -דברי האמנית .ואולם אותו ציור
״אחד״ הפך עם הזמן לעשרות ואף למאות… האחד הזה אכן מעיד
על קו אישי מגובש ,על שפה אמנותית שהתפתחה בהשראת ג‘ורג'יה
אוקיף והותאמה לאישיותה השונה עד מאוד של דיתה .השפה
הציורית הזורמת בקווים המתעגלים בנשיות קיומית נינוחה מלאה
חיות צבעונית .הצבעים עצמם אינם מתמזגים ,לכל אחד מהם ישנם
גבולות ברורים והפרדה מלאה מהצבע השכן .הציורים מלאי שמחת
חיים ותוססים ,אך מבוצעים בנימה מאופקת ביותר ,אין בנמצא
צרימות צבעוניות והשילובים בין הגוונים תמיד הרמוניים.
הציור ״האחד״ אשר החל את הדרך הפך למסע ארוך ועשיר בפרטים,
המספר סיפור קיומי אל מול אור השמש המחייכת ,אל מול זרימת
האנרגיות בצומח ובדומם .שילוב הצורות בהרמוניה נעימה מעיד
על פעימת החיים הנינוחה ,על הקיום המשתנה לאיטו עם הזמנים
החולפים .אין ביצירות אלה לא כאב ולא צער כמו גם לא ניכרים
קשיי הקיום .האמנית בוחרת להנציח מתוך שלווה רוחנית את השלם
האישי שלה ,את השינויים העוברים עליה עם הזמן .היא לומדת
לתעל את היופי הקיומי המוכר לה אל הבד כייצוג המועדף עליה
מתוך מטרה לתקשר איתנו.
בהתבוננו בעבודות ניתן לפרק אותן לפרטים ולהתייחס אל
המרכיבים השונים בנפרד .ניתן לנתח כל חלק בפני עצמו ,להתבונן
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במרכיביו ולהסיק מסקנות כאלו ואחרות… לטעמי תהיה זו טעות.
בהכירי את היוצרת זה שנים ארוכות אני בוחרת להרחיב את מבטי
על עבודותיה ולהתייחס אל הציורים כאל גוף עבודה אחד גדול
שבוצע על פני עשרות בשנים אבל בכל זאת גוף יצירה אחד .אם
נדמה עבודות אלה לסרט בתנועה איטית ,נוכל בקלות רבה לראות
בעיני רוחנו את הקווים המפרידים משנים מיקומם באיטיות ואת
שדות הצבע נעים בעקבותיהם ושינוי הצורה אשר מתרחש בעוברנו
מיצירה אחת לאחותה אינו משנה את התכנים הפנימיים של יצירות
אלה .מעין ריקוד צורני דמיוני מחבר בין כל היצירות הללו ומאפשר
זרימה ותקשורת מתמשכת בין כל העבודות.
מעטים האנשים היודעים את עצמם ואת דרכם בבירור וההולכים בה
לכל אורכה בביטחון ובשלווה .האמנית היא מהבודדים אשר דרכם
נהירה להם מלכתחילה ואשר יודעים לאן פניהם מועדות .מעידות
על כך כל היצירות אשר נוצרו לאורך תקופה ארוכה בתואם נדיר
ביניהן .יצירות אלה מספרות את סיפור חייה ואישיותה של היוצרת,
את משאלותיה ,את שאיפותיה .הן מעידות על תחומי עניין והעדפות
אישיות כמו גם על אופייה ועל זווית הסתכלותה על המציאות .האור
הקורן מהעבודות נטמע בשמחת החיים הרגועה הקורנת מהן ואשר
אופפת את המתבונן ,ולוקחת אותו אל מסע צבעוני הזורם בנעימות
אסתטית גבוהה.

חנה ברק אנגל
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Dita Rosenzweig Liron
“I have been painting one painting my whole life,” says the artist,
Dita Rosenzweig Liron. But that “one” painting has become,
during the years, dozens and even hundreds of works… That “one”
paining testifies to a clearly defined personal touch, to an artistic
language inspired by Georgia O’Keeffe and adapted to the very
different personality of Dita Rosenzweig Liron. This picturesque
language, flowing in relaxed, feminine-existential round lines is
full of vital colorfulness. The colors themselves do not mix, each
has its clear borders and distinction from the neighboring colors.
The paintings are full of joie de vivre, but are performed in very
restrained manner; there is no color dissonance, all combinations
of the shades are always harmonious.

As we gaze at the works we can disassemble them to details and
examine the ingredients separately. One can analyze each part in
isolation and reach conclusions… but that would be a mistake, as
I see it. Knowing the artist for many years now, I choose to take
a broader gaze at her works, seeing them as one body of work
carried out through decades – but nonetheless, one body of work.
If we imagine these works as a slow-motion film, we can easily
visualize the separating lines slowly changing their locations, the
fields of color following; the change of shapes, from one work to
another, does not change the inner content of these works. It is
an imaginary formal dance that connects all these works enabling
flow and communication between them all.

The “one” painting became a long journey, rich in details, telling
an existential narrative lighted by beams of the smiling sun and
the flow of energy in growing plants and still objects. Combining
the shapes in a pleasant harmony testifies to a serene pulse of
life, to slow changes of existence as times change. These works
do not encompass pain or sorrow, nor the hardships of existence.
Drawing from her complete personal being the artist chooses to
immortalize her spiritual calm and the changes she experiences.
She learns how to channel the existential beauty she is familiar
with, to the canvas as her preferred representation, with the goal
of communicating with us.

There are only a handful of people who know themselves and
their path clearly, and undertake their journey securely and
calmly. Dita Rosenzweig Liron is one of these, knowing her path
from the start, as indicated by the harmony connecting all her
different works, despite being created during different decades.
These tell the story of the artists’ life and personality, her dreams
and ambitions. They point to her interests as well as personal
preferences, her character and the way she views reality. The light
emerging from her works is absorbed in the serene joy of life that
radiates from the paintings, encompassing the viewer, taking him
to a colorful, aesthetic journey.

Hana Barak Engel
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