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Jan Rauchwerger, care a emigrat în Israel 

din Rusia în 1973, a câștigat recunoașterea 

înainte de sfârșitul acelui deceniu, iar de atunci 

a prezentat numeroase expoziții în galerii și 

muzee importante din Israel și din întreaga 

lume. Rutina zilnică de pictură pe care o 

menține în atelierul și casa sa, undeva între 

sudul Tel Avivului și Jaffa, se bazează pe 

observarea vieții din jur, dar se angajează și în 

reprezentarea simbolică.  Dintre toate lucrările 

lui Jan Rauchwerger (n. 1942), această 

expoziție la muzeul de arta moderna Herzlia se 

concentrează, pentru prima dată, pe portretele 

lui Galit Rauchwerger - partenera sa de viață, 

artista și mama copiilor săi (Daniel și Nadav), 

pe care o pictează de treizeci și cinci de ani.  

Portretele lui Galit, care figurează pe zeci de 

pânze și foi de hârtie în diferite tehnici, oferă o 

perspectivă unică asupra calităților poetice ale 

limbajului său pictural. Capul lui Galit este 

înconjurat de nenumărate bucle de culoare 

deschisă care îi dizolvă ușor conturul și îi 

luminează împrejurimile, făcând dificilă 

capturarea precisă a imaginii sale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buclele și modul în care sunt pictate amintesc 

de capetele de îngeri din picturile unor artiști 

renascentiști precum Stephan Lochner (cca. 

1410-51) sau Fra Angelico (cca. 1395-1455). 

Aceiași îngeri apar și în dipticul lui 

Rauchwerger The Big Orange Groves (1985)   

care a inspirat titlul actualei sale expoziții. 

Aceste imagini sunt centrate pe o livadă verde 

de portocali, delimitată de garduri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

și de chirpici și flancată de un felinar mare și 

rotund și de o mașină rătăcită. În acest fel, cu o 

doză de umor și ironie, Rauchwerger leagă 

banalul de celest, urbanul de rural, o cultură 



îndepărtată și străină de realitatea locală care îl 

înconjoară și care apare ca un miraj. 

 

Portretele lui Galit reflectă receptivitatea 

reciprocă și devotamentul unul față de celălalt, 

atenția și o relație dialogică - teme care le 

salvează în mare măsură de o lectură binară 

restrictivă a unei relații subiect-obiect. Datorită 

lor, tema familiară din istoria artei, "Portretul 

soției artistului", este minimalizată. Portretele 

fac referire la legătura permanentă a lui 

Rauchwerger cu artiștii din trecut, dar deschid 

și o cale intimă și alternativă. 

 *** 

Colțul dintre bulevardul Har-Zion și 
bulevardul Înțelepții Israelului 
  
 
O răscruce de drumuri, cu nume de străzi 
patriotice impunătoare. 
Plimbarea câinelui. 
O banalitate, practic nu există niciun peisaj aici. 
Dar există o viață, în toate manifestările sale. 
De unde va veni spiritualitatea? 
Spiritualitatea, dacă va veni într-adevăr, din 
pictură va veni, din procesul creativ. 
De nicăieri - cel mai bine este să nu ne gândim 

la asta. 
Dacă  e să mă   gândesc, atunci după muncă. 
Să citești, să te uiți și să vorbești cu vechii 
prieteni -. 
mari artiști, poeți și filosofi. 
Este ceea ce aduce bucuria vieții pentru mine 
acum. 
Și, de asemenea, Galit, copiii și nepoatele. 
Și toate astea mi se întâmplă mie! 

J R  traducere AG 
  

  



Jan Rauchwerger: Marea Orangerie 
  Dr. Aya Lurie 

 

Jan Rauchwerger este cunoscut ca un portretist 

talentat, iar numeroasele sale expoziții  în 

locuri importante din Israel și din străinătate 

au fost aclamate pe scară largă. Actuala sa 

expoziție se concentrează pentru pentru prima 

dată portretele lui Galit Rauchwerger, 

partenera sa de viață, pe care o pictează de 

treizeci și cinci de ani. Tema tradițională 

"Portret al soției artistului" familiară din 

operele marilor maeștri (cu care artistul se 

angajează într-o vie discuție), este transmutată 

în momente singulare de intimitate - a cuplului 

și a familiei - și, nu mai puțin, într-un spațiu de 

intensă creativitate  care extinde momentul 

dincolo de prezent.  

  



BIO 

1942  Născut la 15 decembrie,  locul nașterii: 
Bairam Ali, Turkmenistan, din  care familia a 
fost evacuată din Harkov, Ucraina, din cauza 
războiului. 
 
1943  După ce Ucraina este eliberată de sub 
ocupația germană, familia se mută înapoi,  în 
noua capitală, Kiev 
 
1954-1961  Studii la Liceul de Artă T. H. 
Șevcenko, si la t Academiei de Artă din Kiev.   
 
1961-1964  Servește în armata sovietică, mai 
întâi la Kiev și apoi  Lvov 
 
1964-1968  Studiază la Departamentul de 
design grafic al Institutului Poligrafic din 
Moscova 
 
1965-1973  Devine elevul artistului moscovit 
Vladimir Weisberg (1924-1985). 
  
1973  La 25 iunie emigrează în Israel împreună 
cu soția sa, Irina, de asemenea artistă. Din 
toamna anului 1973 până în 1978 predă desen 
și acuarelă la Institutul Avni din Tel Aviv 
 
1974 Organizează o expoziție cu lucrări ale 
tatălui său, artistul Mordechai Reichwarger, la 
Galeria Zvi Noam din Tel Aviv. 
  
1975  Organizează prima expoziție personală a 
lucrărilor lui Vladimir Weisberg din colecția 
Rauchwerger la Muzeul Israel (curator Yona 
Fischer). 
  
1979  Prima călătorie la New York. Se mută în 
Jaffa. Organizează o expoziție a lucrărilor lui 
Vladimir Weisberg la Muzeul de Artă din Tel 
Aviv (curatori Nehama Guralnik, Marc Scheps). 
 
1980 Călătorie în Italia și Elveția 
 
1980-1983  Predă la Academia de Artă Bezalel 
din Ierusalim 
 
1983  Se separă de Irina 
 
1986-1989  Se căsătorește cu Galit.  

Se nasc fiii lor, Daniel Vladimir și Nadav 
Aharon. Devine afiliat la Galeria Bineth, Tel 
Aviv. 
1988-1993   Lucrează într-un atelier la Sadnaot 
Ha'omanim (Atelierul artistului), Tel Aviv-Jaffa 
1990  Petrece aproximativ o jumătate de an în 
Italia 
1992-1998  Locuiește și lucrează în Jaffa. 
Începe să creeze gravuri la atelierul de gravură 
de la Kibbutzul Cabri. 
1993  Prima vizită la Moscova după douăzeci de 
ani. Prima expoziție personală la Moscova 
1998-2001  Locuiește la New York; lucrează 
într-un atelier în Long Island City 
Din 2002  Locuiește și lucrează la Tel Aviv-
Jaffa 
 


