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Otto Dix, Self-Portrait with Easel, 1926 (Mixed media, 80x55 cm) 



 נטוע בפניו הקפואים
line 
 ארוך
 0עו0לן, אלן!
 לצד יצירתו
 בה יצויר תואם
 גם כגובהו
 10 רבב על גופה,

new 
 ח0ונה,
 בל בך עירו0ה
 במעט ללא גפיים-
 בה ארוכים הם
 אלה e>! גיבורגו!
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 בלתי אם
 נועד לחינו?
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 10 ד ו אלינו?



Anton Raderscheidt, Self-Portrait, 1928 (Oil, 100x80 cm) 



 twew חומים
 בהירים,
 בדורי בדולח נדחקים
 לסול׳ סמאל הארובות,
 בבל סהן מאפסרות,
 ראסו מוטה לכיוון ההפוך
 ספתיו קפוצות,
 סוגרות
 על מקטרת
 בוערת,
 אל״-
 מבטו מזווית ניבט
 מבעד
 לעסן העדין
 במו גופו הנסי
 בעירום הנקטע רק בבת9ו
 בוו למסי,
 צלו סעל הקיר ומסבה
 יוסיפו לחידה,
 למבט המבסר מסה! אולי
 עוד יותר רע,
 לפניו ארבע צנצנות
 פתוחות,
 סיקו׳ למהול חילותיו
 אלינו,
 0עד לפצח צופן מבטו:
 ״הומור״; ״סבל״;
 ״נוםטלניה״
 ״תרעלה״
 מסה! באווירה,
 רע



Felix Nussbaum, Self-Portrait at the Easel, 1943 (Oil, 51x39.5 cm) 



 בן ארבעים
 eei הוא צ״ד
Inr 1ew 
 n9e׳1 עדיין ב6רניות
 ביציבה קודרת
ibe לא יותיר בםטודיו 

 רק ענייני לעירוחה
 צעירה
 הניצבת ל9> הוראותיו,
 חיננית
 על קצות
 הב9ות,
 צעיף בתום ח^קיה
 לרצ9ה
 חנו תן ה9רנ0ה - י9רידה.
 לא לבד הם,
 ברא6ה
 תבחן האלילה בק9ידה ea/0׳//
 חולותיו,
 יזרוק אל תוך חלאבתו
 בל אונו
e נם את יצרו. w למען 



Giorgio de Chirico, Self-Portrait in My Paris Studio, 1934 (Oil, 130x76 cm) 



 לא כן הלה
 nuue יס9ר
 פריו
 בעודו
 תחלק אתה,
 אותה
 חיטה
 והיא עירוחה
 נחה
 רכות בה9םקתה
 הקצרה,
 רק בד לבן
 מדולדל חטה
 לא יוכל א9ילו
 לסד׳ ה המת9רצים
 לצדדים
 9טמה
 ג9לאה,
 נקייה,
 היא, כמו גם הוא, בעבודה -
 חדווה.
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 הבטון
 6ל חלל יצירתו
 בנוצה,
New יצירתיותו בין עבים 
 לא ״תן עוד את הטון
 לאד נהיה,
 לא תבחין גם זכוכית
 בין פנים לחוץ.

 ne/jy ב6לום -
 םלאבתו בחרוםיו,
3 e  לבטח ׳
 על
 כ0-עץ-09וט,
 &>0ר-על
 חובתר בל
 ׳עורער-
nemo 



Moya, Le Peintre, 1982 (Oil, 50x65 cm) 


