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 הודעה לעיתונות

 פתיחת תערוכת היחיד של 

 פנחס צינוביץ

 שיר אהבה

 בגלריה שלוש לאמנות עכשווית 

 20:00בשעה  23.02.2016, שלישיפתיחה: יום 

תערוכת היחיד של  , תל אביב,גלריה שלושבתפתח  20:00בשעה  2016 פברוארב 23ביום חמישי, 

 סדרה ירתו של צינוביץ תוצג בגלריה שלוששנים לפט 9. במלאת פנחס צינוביץ "שיר אהבה"האמן 

שמוצגת סדרה זו,  .2005-2006רונות של חייו מהשנתיים האח ,צבעי מים על נייר ,עבודות 25-של כ

 שירים שכתב., ובתוכם מורכבת מציורים נדירים, בתערוכה לראשונה

 

 ,ֵאיְך לֲַעׂשֹות ָמה

 ,ֵאיְך לֲַעׂשֹות ַמֵהר

 ,לְִהְסַתֵתר

ַהַמיִם זֹוְרִמים ָהפּוְך ֹׁב שֶׁ  ,לְַחש

 .ְמַשְדִרים אֹותֹות ַמְרגִיִעים

 ִמְסַתְדִרים ַבּׁשּוָרה

 ,וְיֹוְצִאים ָאחֹוָרה, ָאחֹוָרה

ת רֶׁ  ַהּׁשּוָרה ִמְתּפֹורֶׁ

 ַ  ֲאנְַחנּו נְִשָאִרים לְַבד.ו

 )פנחס צינוביץ(

 

 מבוצע, למופשט הפיגורטיבי בין הרף ללא נע, ישירו חוויתיהינו ( 2007-1943)צינוביץ פנחס  של הציור

עבודותיו  .ואקספרסיבי עז צבעוני עושר ובעל" פעולה ציור" כעין, ודינמיות רחבות בתנועות

מועקות ביטוי לשל צינוביץ;  נופי נפשוהן כחידה לסוד ו התהוות-שלב, מכילות תמיד צורה בהמופשטות

 .1965 -, עקב פציעה קשה במהלך שירותו הצבאי בהנפשיות שהתעוררו בו

עניק מתי אשר ספרומימד מעין מהוות של עבודותיו, הן  כותרותב מגולם ציוריו לפענוח המפתחותאחד 

שמר  תמיד על בציור הישראלי, הוא היחיד ש מבין קבוצת ציירי המופשט. מיוחדת משמעות להן

 שירהכ תפקדתמ , אך ברור מוטיב על מצביעהאינה בהכרח  הכותרתפואטית. ודריכות  עירנות לשונית

  .להלך רוח מסוים המתבונן את המכוונת

" מוצגות עבודות נדירות בהן שילב צינוביץ שירים שכתב בגוף העבודות עצמן. שיר אהבהבתערוכה "

העברה של , מצב הרוח או הלך רוחביטוי ל םה לוהציורים, הטקסטים הפואטיים ש בדומה לכותרות

בין  -ביצירתו של צינוביץ חוויית הרגע. דרך ציורים נדירים אלה ניתנת הצצה למקום שטרם נפרם 

מהשירים הללו, המוכתרים כ"שיר אהבה", כמה  ציוריו.אבסטרקטי בה ן היסודספרותי לבי–נרטיביה

  מופנים אל "כחולת העין", מי ש"שומרת עליו מפני האין", אל בת זוגו עירית.

 
 . עד יום מותו(1970 – 1967) אקדמיה לאמנות "בצלאל"ה , בוגריליד קיבוץ דפנה ,2007-1943 ,פנחס צינוביץ

ה שלוש . הציג בקביעות בגלרי2002לשנת  פרס שר המדע, התרבות והספורטזוכה  בקיבוץ צובה.תגורר ועבד ה

)אוצרת: אלן  1994בשנת אביב -בתל אביב ובתערוכות יחיד וקבוצתיות רבות, ביניהן תערוכת יחיד במוזיאון תל

 . 2005גינתון( ותערוכת רטרוספקטיבה במוזיאון עין חרוד בשנת )אוצר: יניב שפירא( בשנת 

 

 מצ"ב הודעה לעיתונות ודימויים. 

 03-6200068ו בטל: לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל חוזר א

 
 בברכה,

 נירה יצחקי וצוות גלריה שלוש
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