
 
 

 

 

 אנה טיכו

 למורה טקסט מידע

 2מסך 

ל ַחיֶּיה   ִסּפּור  (1980-1894) ִטיכֹו ַאנ ה שֶּ

ה ִטיכֹו ַאנ ה נ ה 130-כְ  ִלְפֵני נֹוְלד  ה ִהיא. ש  ְדל  ִעיר ג  ְבאֹוְסְטִרי ה ִוינ ה ב  ִעיר ּוִמִגיל ,שֶּ ה צ  ְמד  ם ל   ְבִגיל .ִציּור ש 

ה 18 ְלת  ץ ע  רֶּ ֵאל ְלאֶּ ן ִעם ְוִהְתַחְתנ ה ִיְשר  ּה-בֶּ ם ,ּדֹוד  ה  ם ְוַאנ ה ,ִטיכֹו ַאְבר  ה  י ה רֹוֵפא ֵעיַנִים. ַאְבר  ה  ְברּו שֶּ גּור  ע  ל 

ַלִים ם ,ִבירּוש  רֶּ ְכשּו ִבְשכּוַנת ֵעין כֶּ ר   . ְבַבִית שֶּ

ַלִים ה ְירּוש  ּה ְתקּופ  ה ְבאֹות  ְית  ת ֻמְזַנַחת, ֲעִני ה ִעיר ה  כֶּ ּה, ּוְמֻלְכלֶּ ש. ַרִבים חֹוִלים ּוב  ִעיר ִעם ַהִמְפג  ת ִצֵער ה   אֶּ

ַרם ַאנ ה ּה ְוג  ְך ְלַצֵיר ְלַהְפִסיק ל  שֶּ ִנים ְלמֶּ דֹות ש   . ֲאח 

ם ה  רֹוֵפא ַאְבר  ּה ,ה  ל ַבֲעל  ַאג ,ַאנ ה שֶּ ַלִים ַלחֹוִלים דֹוְמא ּד  ֵכן ,ִבירּוש  ַתח ל  ַאת ּפ  ה ֵעיַנִים ִמְרּפ  בֹו ַבַבִית ְגדֹול   שֶּ

ם ַאנ ה. ַאנ ה ִעם ִהְתגֹוֵרר ה  ם ְוִהְתַּפְרְסמּו ַרִבים ֵעיַנִים ֵליֹוְבח ִטְּפלּו ְוַאְבר  ם ִבְנִדיבּות   ֲאנ ַשי. ַלחֹוִלים ּוִבְמִסירּות 

ַלִים ֲעִנִיים ְירּוש  ַגם ְדעּוי   ה  ֵאין שֶּ ם ְכשֶּ הֶּ ף ל  סֶּ ה ,ַהִטּפּול רּוֲעב ְלַשֵלם כֶּ א  ל ַבִמְרּפ   ִטּפּול ְיַקְבלּו ֵהם ִטיכֹו ד"ר שֶּ

סּור ףכ   ֵאין ִחנ ם מ    . סֶּ

הע   ַאנ ה ּה ְזר  המִ בַ  ְלַבֲעל  א  ה ְרּפ  ְבד  חֹות ְוע  ה ְלַצֵיר .ְכא  ְזר  ח  ה, ְכשֶּ ד ִצְיר  ת ִבְמיֻח  ַלִים ינֹופֵ  אֶּ ה ְירּוש  ֲהב  א   .דֹוְמא שֶּ

ּה הנ  אַ   ם ֵאְרחּו ּוַבֲעל  ִנים ְבֵבית  מ  ִעים מּוי זְ  ,ְוסֹוְפִרים א  ם מֹופ  הֶּ ב  ִנים שֶּ מ  ְרכּו ,ְוִסּפּוִרים ִשיִרים ִהְקִריאּו א   ְוע 

 .  ַתֲערּוכֹות

ם הנ  אַ לְ  ה  יּו לֹא ִטיכֹו ְוַאְבר  ִדים ה  ְחִליטּו ְוֵהם ,ְיל  ת ִלְתֹרם הֶּ ם אֶּ ֵאל ּוֵזאֹוןְלמ ֵבית  ִעיר ִיְשר  ב  ַלִים שֶּ  רְלַאחַ  .ְירּוש 

ם ַפְך מֹות  ר ֹובשֶּ  ּוֵזאֹוןְלמ ַהַבִית ה  ְפש  ם ַעל ִלְלֹמד אֶּ ף .ַחֵייהֶּ לֶּ  ּוֵזאֹוןמב   ֵיש ְבנֹוס  ִנים ְריֹותג  מ  , ְצִעיִרים ְלא 

ה ַוֲאִפלּו ,ַתְרבּות ֵארּוֵעי בֹו ִמְתַקְיִמים ד  ת ִמְסע  מֶּ ת ְמֻפְרסֶּ לֶּ ן ְוִנְקֵראת ,בֹו ּפֹועֶּ ת ַכמּוב  דֶּ  ".ִטיכֹו ַאנ ה" ִמְסעֶּ

 

 מידע להעשרה -3מסך 

את הנופים הצחיחים של ירושלים  בצורה מדוקדקת, בפרטי פרטים, אנה טיכוציירה בתחילת דרכה 

אנה ישבה זמן ממושך מול הנוף  הרים חשופים, סלעים, טרשים, עצים פזורים וואדיות.  –וסביבותיה 

 בטבע וציירה.

והיא ציירה מתוך  ,לגור בבית בעין כרם, נשקף בפניה הנוף הירושלמי מחלונות הביתכשעברה עם בעלה 

הציור אך  ,היא המשיכה לצייר את נופי ירושלים .מחוץ לבית תה. לאחר מכן עברה לצייר בסטודיובי

 נעשוהם  – עם הזמן חל שינוי בציורים של אנה נעשה מתוך הזיכרון ולא מתוך התבוננות בנוף עצמו.

   .מציאותהנוף המקורי, במראה התרחקו מ ,יים ומופשטים יותרחופש

שהדגישו כתמים של צבע הוסיפה  לבן-ם בשחורולרישומיציירה ציורים גדולים,  אנה בשנותיה האחרונות

 בתוספת תיםלע ,עשתה שימוש בגוונים של אדמה בציורים היא את הרגשות שלה כלפי הנוף המצויר.

או  נוף במצבים שונים: ביום קיץ נעיםציירה את אותו גם היא סגול וכתום.  ,נגיעות מפתיעות של כחול

של מרוכזת  תמצית מעין הציורים הגדולים לציורים קטנים שהיוהצטמצמו ביום חורף סוער. בהמשך 

 הנוף המצויר.



 
 

 

 

 

 

 :9מסך 

 וינה של אנה

 בבית טיכו ,2013ביוני,  15עד  ,2012 באוקטובר, 25-מ

עלתה ארצה.  השנה שבה, 1912עד  1908-שם למדה אמנות מותגוררה עם משפחתה בווינה, האנה טיכו 

ריהוט וחפצי בית : השנים המעצבות בחייה – רבות החומרית המרתקת של אותן שניםהתַ  מוצגתבתערוכה 

סיון ; יצירות אמני19-מעוטרים טיפוסיים למאה ה צֶּ חפצים  ;הווינאי" )גוסטב קלימט, אגון שילה( "הסֶּ

יצירות  וכן ., ג'וזף הופמן ואמני סדנת וינהֹונֶּט, קולוַמן מֹוזֶּרתבים האוסטרים מיכאל בעיצובם של המעצ

 .יותר שניכרת בהן השפעת סגנון וינה אנה טיכו מאותן שנים ועבודות מאוחרות לש

 

 הנוף בחר בי

 ית טיכובב ,2004בדצמבר,  13בספטמבר עד  7-מ

. היא נדהמה מן האור, מן 2191-בבואה לארץ באנה טיכו  אמרה ",הנוף בחר בי –לא אני בחרתי בנוף "

ונפעמה מן היופי הייחודי. היא חשה הזדהות גמורה עם העיר ירושלים, הארצית  ,הטבע ומן האנשים

תחילה כמתבוננת מן החוץ, בבדידות מוחלטת, ועם השנים  –והרוחנית כאחת, והביעה זאת בעבודותיה 

טרם הוצגו שמבחר מרישומי הנוף שלה, רובם בצבעי מים ובפסטל, בתערוכה התמזגות גמורה. תוך 

 .לקהל

 

 סופה עדינה: יצירות נבחרות מאת אנה טיכו

  בית טיכוב ,2013בדצמבר,  7ביולי עד  16-מ

היתה יוצרת פורייה מאוד. למוזיאון ישראל מעידים עליה שאנה טיכו  אלפי הרישומים והמתווים שציוותה

. התערוכה מציגה שניים 1980-המוקדמות ועד מותה ב עשריםשנה, משנות ה 60טיכו יצרה אותם על פני 

מים. אלה גם אלה -ואת ציורי הפרחים שציירה בצבעי ,מגופי יצירתה: את הנופים שתיארה בגירי פסטל

 .ובמועד יצירתם המאוחר יחסית ,הכלל בצבע מן הם הגדולות, בשימוש יוצאמתאפיינים במידותי

 

 

 

 


