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הנה חלמתי חלום
מיכאל מורגנשטרן, יוסף אוסטרובסקי ז"ל במוזיאון היכל שלמה בירושלים

מונומנטליים  כאמנים  התפתחו  ומורגנשטרן  אוסטרובסקי  האמנים 
מאחורי מסך הברזל של ברית המועצות, מדינה שבה הוגבל חופש 
על  חלמו  הם  בגלוי.  כיהודי  לחיות  עליהם  ונאסר  האמנותי  הביטוי 
חופש, שאפו מעומק ליבם לחופש אמנותי וליבו את האש הבוערת 
ילדותם, וחלמו  והחוויות של שנות  יהודיים מהזיכרונות  של רגשות 
על ארץ ישראל. זוהי תמצית תפיסת עולמם הייחודית של בני הזוג, 

והשליחות שראו באמנותם.
לו  הייחודית  הצבעים  ,בפלטת  הוא  בדרכו  אחד  כל  האמנים,  שני 
מרתקת  לתערוכה  יחד  צוותו   – בוחנת,  ועין  ומחודד  אישי  ובהומור 
בסצנות  המאופיין  ייחודי   לסגנון  הקהל  את  לחשוף  ומרהיבה  
בצבעים  ובשימוש   , התמימות  בהאדרת  יום,  היום  מחיי  אידיליות 
וגוונים יחודיים המאפיינים את התקופה, כל אחד מהם יצר בהתאם 
לקווי אופיו ולסגנונו האישי.  הם, שניהם, מבטאים בציוריהם משאלות 
לב - איך נראים החיים בגולה, ואיך יוכלו להיראות עם העליה לארץ 
הנכספת. זיכרונות,. נקודות מפגש, צמתי חיים, וסצינות מחיי היום יום 

של הקהילה בה הם חיים.

החיות והחיוניות המדברות אלינו מתוך העבודות של אוסטרובסקי, 
שלו.  המאסטר  ובשליטת  המקצועיות,  הטכניות,  ביכולותיו  מקורן 
של  לנפשו  חדירה  אלא   - לתיעוד  מעבר  הם  שצייר  דיוקנאותיו 

המצוייר דרך תווי פניו.
מורגנשטרן,  של  בציוריו  המופיעים  ביותר  השגרתיים  החפצים  גם 
הקומפוזיציות  בכל.  שולט  הצבע  שבה  אחרת  יישות  מקבלים 
הסימבוליות שלו והן בעלות איזון מופלא, שהנסתר בהן רב על הגלוי.

אצל שניהם באופן מופלא נגלית אהבה רבה וכנה לאנשים ולטבע.
השראה  מעוררות  חזקות,  עבודות  של  שפע  הפיקו  האמנים  שני 
הנשמה  באור  וחדורות  אור,  ומלאי  בצבעים מרהיבים  ללב,  ונוגעות 
היהודית. בנתיבי ההשגחה העליונה הם זכו להתאחד למשפחה אחת 
)בנו של יוסף התחתן עם בתו של מיכאל ( ומתוך שורשיהם האיתנים 

בארץ ישראל זכו לראות נכדים ונינים רבים וחלומותיהם התגשמו!

אוצרת התערוכה: מעין שריה 
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The artists Ostrovsky and Morgenstern developed as outstanding 
artists behind the Iron Curtain of the Soviet Union, a country 
where freedom of artistic expression was restricted and they 
weren't able openly to lead Jewish way of life.
They dreamed of freedom, and from the bottom of their hearts 
they sought artistic freedom.
Their Jewish feelings were based on memories of their childhood 
years, and led them to dream about the Land of Israel. This is the 
essence of the worldview of the two painters, and the mission 
they saw in their art. 
 The two artists, each in his own way with his own unique color 
palette, pointed humor and keen eye, were united together for the 
enthralling exhibition to show their unique style. It is characterized 
by idyllic scenes from everyday life, adoration of simplicity, and by 
use of specific colors and tints that characterize that time. Each of 
them created in accordance with its character and personal style.
Both of them show in their paintings life in the Diaspora, and 
what life can be after Aliya. They include memories, points, life 
crossroads and scenes from the daily life of the communities in 
which they lived.

I Had a Dream
Michael Morgenstern, Yosef Ostrovsky z"l at Hechal Shlomo in Jerusalem

Vividness and vitality that speak to us from Ostrovsky's works 
come from his mastery of technical and professional artistry. 
Portraits he painted are more than likeness - but penetration into 
souls of models through their facial features.
Even the most mundane objects that appear in Morgenstern's 
paintings acquire a different image in which color dominates over 
everything else. His symbolic compositions have a wondrous 
balance where hidden is greater than visible.
Both of them express great and sincere love for people and nature 
in wonderful ways using spectacular, light-toned paint.
Both artists produced a wealth of powerful, inspiring and touching 
works, imbued with the light of the Jewish soul.
In the ways of Divine Providence, they were reunited into one 
family (Yosef's son married Michael's daughter), put their strong 
roots in the Land of Israel, and they were honored with many 
grandchildren and great-grandchildren.  Their dreams came true!

Exhibition curator:  Maayan Saria


